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Moskova'dar i müdafaa kıl rarı 
büyük öl~üde f akviye olundu 
Moskova, 15 a.a. - Şimali Ukray -

na'da Azak denizi boyunca yapılan 
alman hamlesi Mariopol'un şarkında 
durdurulmuştur. Almanlar, yüzlerce 
tank kullanarak ele geçirdikleri Ma
riopol'un zaptından sonra rus kıta
larının karmakarışık bir halde çeki -
leceklerini sanmışlardı. F akat r us ku 
vetleri intizamla çekilmişler ve yeni 
mevzilere yerleşmişlerdir. Şimdi al
ınanlar !burada yeni bir hücuma geç -
meden önce yeni hazırlıklar yapmak 
zorunda bulunuyorlar. 

A kim kalan alman tank 
taarruzu 

Moskova, 15 a.a. - Ko nsomolskaya 
Pravda gazetesi şöyle yazmaktadı r : 

Viazma kesimindeki son tank mu
harebesinde, ehemiyetli bir alman 
motörlü kolunun yapmış olduğu cep
he taarruzu muvaffak olamamış ve a
ğır kayıplar verdirilerek püskürtül -
müştür. 

Almanlar, bunun üzerine batı tara
fından hücum ctııniye teşebbüs etmiş
ler ve birkaç tank ana yola kadar var
mışsa da bunlar da imha edilmiştir. 

Almanlar yavaşlamışa 
benz iyorlar 

Londra, 15 a.a. - Ruslar tarafından 
Viazma'nın boşaltılmış olmasma rağ
men atman ilerleyişinin hızında nis
bi bir yavaşlama var gibidir. Bu ya
vaşlama işgal edilen toprakların t e -
mizlenmesi, ceplerdeki rus mukave -
metinin kırı lması, yaralıların nakli 
ve ölülerin gömülmesi gibi işlerden 
ileri gelmiş olabileceğinden bunun 

(Sonu S üncü sayf ada) 
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Sovyet muhabere askerleri 
bir telefon hattı çekiyorlar 

Almanlar 
Moskova'ya 
ya la şıyor 

. - -• 

-

Bu suretle rus ordusunün özü 
imha veya esir edif miJ oluyor 

Bcrlln, 15 a.n. - Bugünkü alman tebli
ği hakkında D.N.B. ajansına askeri kııy-

1 anklardnn nşafüda.kl tnnınmlayıcı malıl
mat verilmiştir: 

Amerika'da 
'4 ••• , ..... 

pek yakında 

silahlanacak 

Hariciye encümeni 
buna dair yapılan 

feklif i kabul elti 

Şimdiye kadar 

İngiltere'ye 5 

milyarlık 

ihracat yapıldı 

Orf aıark' a büyük 
miktarda amerikan 

malzemesi geliyor 

Amerikan kıtaları bu Vaşington' da 7 milyarlık 

harbin sonundan önce yeni tahsisatın taksimi 

Avrupa'da çarpışacak ışı tamamlandı 
Vaşington, 15 a.n.t'f:fffilll~~Thl!f!'1~~""""'7~~,--~~7~8RI 

Londra, 15 a.a. -
Kahire'den ö~enil • 
dığlne göre, Amert • 
ka'd::ın o r t a • 
§ n r k ' a gönde • 
rtlcn malzeme öyle 
ı;.ıou g trn._ kted r ki 

- Mümessiller mcc· 
lisinin hariciye encU n:~•:.~,:;;c 
meni, bitaraflık ka 
nunundn A m e r i · 
k a n tkarrt gemi· 
!erinin slllı.hlnndınl • 
masını yasak eder 
hlikUmlerln kaldırıl 

ması teklifini tasviı 
eylemlııLir. 

Mebuslar mccllııi -
nln all\kadcır ııncU -
meni, ticaret gemile 
rlnln sillı.hlandırılmn
sı hakkındaki men 
kararının lmldırıl • 
mnsına nlt kanun 
projesinin mllstnce -
llyet uımllyle pnrl!ı • 
mentodn görUşutme -
sinl kararlaştırmış - E'-ı:<:'.:@'1 
tır. 

Amerika Bahriye 

Nazırı Albay Knox r,:;::.;:;;;,~_~\f';.;;ı~'Vl<.Mf 
bu husu tn ~unlnn 
söylemf§lır : 

gemıden boşalhnıy• 
b le vakit olmuyor. 

Bu son Uç ay içüı. 
de 50 Amerikan ge • 
misi gelmi§tır. Yol " 
da bulunanların as • 
yı ı da bund.ın tazı~ 
dır. 

lilrleıılk Amerika 
Devleti eri bilhassa, 
otomobil, tank vı 
tayyare vermekte • 
dir. 

Gönder len binlerce 
otomobil o sureti• 

-u,,,,,.,,,«:~' sandıklara ycrlC§ti • 

rllmıııtir kı bir ~ 
dakika jçlnde hare -
ket edebilme! rı ı iD 
aJnız t kert ıı.>rınJ 

takmak k!fld r. .. _ Kanun projesi 
kabul edıllr edilmez, 
b a h r i y e , si
ltıhlnrla teçhiz olun
mak Uzere limanlara 
geldikleri zaman ge
milere top ve topçu 
ekipleri ycrle~tıre -
cektlr. 

Amerika Cümhurreisi 
B. Ruzvelt 

Limanlar bu ka • 
dar ehemiHtll ruık -
llyat işine göre teç
hiz edllmrmıcı ise de 
yaz mevsiminde blr 
ı:ok iskeleler, rıh .. 
tımlar ve denıiryolu 
kollan yapılmııı ol • 

<..:emllerl sillıhlnndırmak lizere bize ye-
tlşecek kadar top verileceğine şimdi ka
nllz. Tf{'aret gemilerinin silahlandırılması 
bu gemileri hava korsanlarına ve denlz· 
altılara karsı korumak ıc:ın tesirli bir ted-

(Sonu J üacü sayfada) 

duğundan hamallar &ılmcU 24 saat tasıll\sı• 
çalı,abillyorlar. 

7 milyarlık tahıiıat taksim 
edildi 

V<ı:slngton; l5. a n. - M. Ruzveıt, di!a. 
(Sonu 3 üucü s:ıyhıda) 

Kadın ve çocuklar 

Dört a:ı;dan dnha nz blr zamanda Uc mil
yondan fazla rus esiri alınmıştır. Alman· 
lann eline dilşen bu ÜC milyon esirle SOV• 

yeller, kıtnlnrının en iyi .kısımlarını kay
betm~lerdir. Daha şark seferinden önce 
sellıhlyeUI askeri mUtehassıslar, talim gör
mliıı SOV)et kıtalannın özUnU üc milyon 
olarak tahmin edıyorlnrdı. Bunlar, şimdi 
tnmamlyle imha cdllmlf! ve esir alınmıştır. 
Eller bu esirler sayısına ölU ve yaralı sa
yılan dn ekknln;c, sovyctlerln yedekleri
nin en iyi kısmını kaybetmiş oldukları da 
belirir. Alınan esir sayısının chemıyetl bu 
sebepten, hiç bir propaganda tarafından 
azımsatılamnz. şehirden ayrılıyor 

Kalinin önünde fevkalade 

Jiddetli muharebeler oluyor 

Almanlar ilerliyor 
Moskova, 15 a.a. - Unltcd Press: Cep. 

heden selen telgraflar, alman motörlü Pi· 
yadesinln ve tank kollarının, plkc bombar
dıman tayyarelcrl ve paraşiitı;il milfrezc
lerhıln yardımı ile, Mosko\·a'ya yaklasmış 
olduğunu kabul etmcktecl.r. Fakat ııu ci
het tizcrlnı'lc ısrar cdllmektcdır ki ruslar, 
Yolları kullnnılmıyan tanklarla doldurma
ğa ve bazı kt-slmlcrdc almnn ileri hnrcke
tını yavnşlntmağa ve hatta durdurmağa 
muvnffıık olmuşlardır. 

Kallnln cc\•resinde ve Brlansk bölgesin-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Alman ordusunun harcktıtı, cvclce ol
duğu gibi, bilyfik muvnffnkıyctıe de\·am 
etmekte ve alman kıtaları, ruslann dal
ma düsmnn tarnfındnn varılması imkan
sız saydıkları bölgelere • yaklasmnkt:adır. 
Meseııı Volga nehri kaynaklan bu bölge
lerden biridir. 

Şimal bölgesinde 
Berlln, 15 a.a. - D.N.B.'nln seltıhlyeUI 

kaynaklardan 6ğrendlğlne ı;;8re, sark cep
hesıncıe devam eden hn.rekrtt esnasında, 

(Sonu S üncü sayfada) 

Maarif Vekilinin tetkikleri 
lstanbuJ, 15 (Telefonla) - Maarif 

Vekili bu sabah Yıldız'daki teknik 
okulunda incelemeler yapmış, öğret
menlerle görüşmüş talebeyi dinlemiş 
ve derslerde bulunmuştur. 

B u incelemelerde tek n ik tedrisat 
müsteşar ı Rüştü Uzel de bulunmuş -
t ur. Maarif Vekili bu akşam Ankara
ya hareket etmiştir. 

C. H. P. Genel Sekreterliğinde: 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 

İdare Heyeti dün haftalık toplantısı
n ı yaparak gündemindeki i şler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş ve ge -
reken kararları almıştır. 

8. Hüsrev Gerede Edirne' den 

Sofya'ya hareket etti 

Bir lngiliz tayyare gemisinin Warspite ~ırhlııınrn topları 
altından alınmı§ resmı 

Amerikan limanlarında Neıredilen bir rapora göre 

Otuz üç İngiliz Greer muhribi 
ve hür f ransız bir denizaltı ile 

harpgemisivar nasıl çarpıştı? 
Ncvyork, 15 a.a. - F urfous fnglllz tay- Vnılngton, 15 a.a. - nır:es!k Amerika bah-

Edirne, 13 a n. - Vazlf<'.ıl bnrıns dör. -
melek o•an B•rlln BQyQk Elclmlz H!l&rev Ge· 
rede dUn ıreceJ.I ıehrlmlzde ı:ecırmıı ve buı:Un 
Sotya'ya ı:ıtmıstır. 

Edirne'den geçen bir lran 
diplomatı 

yare gemisi Birleşik 
0

Amerlka'ya gcl1:'1l~lr. j r~e nazırlıQ:ı tarafından neareııllcn bir rnpera 
BUt!in Nevyork ı;:azl'tC'lerl Fllndelfıya ya ı göre, blr dcnızaıtı tarafından gecen ay Ame-
gelmlş olan erminin ve onu ld:ıre eden rtkan deııtroyerl Creer'o yapılan taarruz. bu 
karıtanm rf'slmlerlnl nE''retmektedlr. destroyer bir fngtllz tayyaresinin haber ver-

Flladclfıya ve Charkston'a gelen "Fu- dltl bir denlZ3ltıyı araı1cen yapılmıstı•. 
rlous" tavynre 1:emisl \'e "Pol')•anthus" kor- Raııor, de:ıız hareklt re!ııt amıraı Slark'm 
• 1 ;mcıriknn dC'nlz tezr!lhları:ı:ia ta - ı bir beyanatını 1htıva et:nektedtr. A'!ı•raı Starle 

\ etly e lnııııız tayyaresinin Crur'e ıo mı .-adar uzak• 
mir edilen \'e tamirde bulunan Brıtanya ta bir ~nlzaltı bulundutunu b!ld rl!'l .3' r ln-
ve hllr fransız s:cmllerlnln S8Yl$1 en az g!ltz tayyaresi a)TılmAd3n dentuıtının Yakını· 
33 ü bulmustur. na 4 denlzallı bombası atmıştır. Bundan .s<ın· 

Odeaa'da kuru lan barikatlar. 
Edirne, 13 a.a. - lran'm Berlln Büyük El· 

ctsı refikası ile birlikte l&tanbul'a ıııtmek 11· 
zere lıurade.n •eomıetıır. 

Bu listede Malaya, \.Varsp!te, Resolutıon ra Creer denizaltıyı aramata ko:vuımu~tur. 
ve Rodney z:ırhlılan, lllustrlous ve Formı- Saat 9 cıa Aletler denizaltının On tarafta ol· 

(Sonu S üncü say/ada). (Sonu Sinci sayfada), 
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Günün meseleleri : 

Kısa bir duruş 

r·································, 
: GÜNON GÖLGESİ : 
'--·································-' 

Soygunculuğun 

bu çeşidi .•• 

( .HAD1SELER1N ARDINDAN :ı peşin i 
................................................ 

Nıpolyon ilerlerken 
Moskova' da neler oluyordu 1 

bırakmıyacağımız 
bir mevzu 

Kemal TURAN 
'Atman devlet reisinin, evelki cuma, cağını" söylüyor. Bunun böyle olaca

kış yardımı mevsimini açan nutkun· ğını pek tabii buluruz. Ancak Rayh 
da bildirdiği ezici hücumlar hala de· İktısat Nazırı sözlerini bununla bitir
vam ediyor. Alman ordularının iler - rniş değildir. O, .. bugüne kadar Av -
leme hareketinde Fürer'in sözle - rupa kıtasının kendi imkanlarından 
rindeki tiddet ve katiyeti bulamı • istifade edememit" olduğunu hatır • 
yanlar, sovyetlerin durumunun her !atarak, "doğu topraklarının kurtulu
gün biraz daha nazikleştiğini, Mos • §U" nun Avrupa ekonomisini tamam
kova üstündeki tehlikenin gittikçe ladığını ifade etmit oluyor ve Alman
arttığını da itiraf ediyorlar. Ordula • ya'nın son olarak ıunu da istediğini 
rın karşılıklı harp vaziyeti ile sov • ilave ediyor: "Avrupa ticaretinin 
yetlerin en bilyük idare ve endüstri merkezi Avrupa sahasında bulunma -
merkezine yapılan hucumun şiddeti lıdır" 
ne olursa olsun, evelce ı.·ürer'in, ar- Königsberg'deki doğu Almanya fu. 
lcadan Rayh İktısat Nazırı Funk'un arı, İktısat Nazırı tarafından bugiln
nutuklariyle diln ajansın verdiği bir den baıka yarın için de birçok tasav
telgraf, 1939 harbinin mühim bir ha· vurları taşıyan mühim bir nutkun 
<lisesini aydınlatıyor. söylenmesine vesile olmakla kalmış 

Alman devlet reisi son nutkunda değildir. Devlet reisi de fuar komite
•ovyet cephesi gerisinde 1933 teki es· sine çektiği bir telgrafta "doğuda ya
ki Almanya'dan iki ve İngiltere'den ratılan vaziyet 29 uncu doğu Alman
dört defa büyüklükteki topraklarda ya fuarına çok geniş iktısadi toprak
yeni idarenin kurulmakta olduğunu !arda yeni işletme kaynakları açmak
söyledikten sonra şunları ilave edi - tadır'' diyor. 
yor: .. Bu idare, eğer harp uzarsa, bu Alman - Sovyet anla~azlığının ha. 
muazzam topraklardan alman halkı • kiki sebeplerini araştıranlar, son iki 
nın ve müttefiklerimizin faydalanma- nutukla lbir telgrafın metninde bir -
ıı için icap edeni yapacaktır. Bu top- çok şeyler bulabilirler. Rayh İktısat 
raklardan edilecek istifade pek bil - Nazırı nutkunda Almanya'nın "doğu 
yüktür. Bu çevreleri nasıl teşkilfit • Avrupa sahasının tanzimini kendisi 
landıracağımızdan kimse şüphe ede • için daima tarihi bir vazife" saydığı
mez." nı söylüyor. Bu söz, Avrupa'yı saran 

Rayh lktısat Nazırı Dr. Funk Ki> • büyük yangının mühim karanlığı i· 
nigsberg'de açılan 29 uncu doğu Al • çinde bunalanlara neler ifade, ve ne· 
manya fuarındaki nutkunda son gün- ler ilham edebilir? Funk'un bu sözily
lerdeki zaferlerin "doğu Avrupa sa· le "Avrupa ticaretinin merkezi Av -
hasının siyaset ve iktısat bakımların- rupa sahasında bulunması" isteğini 
dan yeniden tanzim edilmesine imkan biri birine bağlı yanlar, bunlarla bir he. 
vereceğini" söyledikten sonra diyor defe varıldığının ifade edilmek mi :is
lri: bu büyük vazifeyi, yalnız yarat - tenildiğini kendi kendilerine sora -
mak kabiliyetini kendi ideolojisi sa· caklardır. Nutkun dünya basınındaki 
yeıinde dahiyane bir surette benim· akisleri henüz gelmemiı olmakla be
aemiş ve doğu Avrupa sahasının tan: raber 29 uncu doğu Almanya fuarı 
.zimini kendisi için daima tar i h ı j üzerinde Alman Devlet Reisinin ve 
b i r va z i f e saymış olan alman lktısat Nazırının duruşları muhak -
mil1eti gibi bir millet başarabilecek- kak herkesin dikkatini çekecek ve 
tir." Dr. Funk "ham maddece çok zen-
gin olan geniş Sovyet topraklarının gene muhakkak olan bir ıey varsa, 
bütün değer ve kuvetleriyle, pek ta _ herkes bunları kendi milli politika -
bil olarak, harp icaplarına göre alman sının sağlam adesesi altında müıa -
harp kudretinin emrine hazır tutula- hede edecektir. 

İki gün evelki güzel sanatlar sayfa- Napoleon Smolensk'i aştıktan ıon-
mızda Vedat Nedim Tör'ün ncf~s ya- ra, Çar Aleksandr, Moskova'yı hıra -
zısını okudunuz mu? "Zevk soygun· kıp geri çekilmek için artık kati ka. 
cuları" nın ıiğreti yüz örtUierini bir - rarını vermi1tıi. Onun bu kararını bir, 
kaç kalem vuruşiyle yırtıp atıyor, al- Rus ordusunun büyük kısmına ku
tından çıkan aşağı, yabancı ve iğrenç manda eden yetmiı bcf}ik General 
aoyguncu suratını ortaya koyuyordu. Kutusof, bir de, Moskova valisi Kont 

Za.' .. ntamıza ve adliyemize güvendi- Rostopşin 'biliyordu. Rostopşin'e çok 
ğimiz için basma ve gazyağı soygun - geniş salahiyetler verilmişti. O, Na
cusundan korkmuyoruz. Fakat zevk poleon'a Mosk<>va diye bir ICY teslim 
ıoyguncusundan, korkulu bir tiksinti etmiyecekti; fChri battan başa yaka -
duymaktan da kendimizi alamıyoruz. caktı. Tarihin bu en !büyük yangınla
Bu berikilerden her şey umulur. Sö- rından .birini çıkarabilmek için Mos
mürdükleri nesne, göze görUnmez ve kova vali.si tedbirlerini almıya batla -
avuca sığmaz. Tehlike buradadır. mıştı. 

Zevk ıoyguacusu, nelerden, neler - Alekandr'le Napoleon arasındaki 
den faydalanmaz: onu kimi kere renk· ·nı·ğ· h d 
li bir mecmua halinde aile açinde, ki· gergı ı ın son a dini bulduğu ma-

yıs ayında Smid adında bir hollandalı 
mi kere kovboy veya sevda filmi ha • Prens .Bagzaıtion'a ba1vurarak, fran
linde sinema perdesinde, kimi kere, sız ordusunu yokedecek bir sır bildi
§U veya bu ad altında piyasaya sürül- ğini söylemişti. Prens., hollandalıyı 
müş sekiz on sayfalık bir broşür kılı- dinledikten ve sırrı öğrendikten ıon
ğında müvezzilerin el:inde görüyor ve ra, kendisini memnun etmiş ve onu 
tanıyoruz. Hemen hükmü verebilir - Petersburg'a göndermişti. Rostopşin 
siniz: b u hollandalıyı tanıyor ve onun ne 
Halkın güzele ve doğruya koşan iyi işe yarıyacağını biliyordu; temmuz -

duygularına musallat olmut bir soy· da onu getirtmiş ve Moskova varoş
guncu karşısındayım. Et ve e-t iştahı, Jarında yerleştirerek çalıştırmıya 
bu soyguncuların ıbelli başlı silahla • başlamıştı. 
rıdır. En masum kurbanları da iyiyi 
kötüden, doğruyu eğriden ayırdede- Smid, kurduğu fabrikada harıl ha -
miyen çocuklardır. Vedat Tör, §U sa· rıl çeşitli yangın fişekleri, türlü türlü 
tırlar arasında anlatmıya çalıştığım kundaklar hazırlıyordu. Bu hazırlık
tehlikeyi, ne güzel ifade ediyor: "si- Jar büyük bir sır halinde gizli tutul
nemalar, çok kere, birer zevk salhane- duğu halde, her nasılsa bu sır bir ara-
aidir." lık bulmuş ve dışarı sızıvermişti. 

Medeniyetin iyi ve rüzel her ni:rıc.-- Napoleon her gün biraz daha Mos -
tinden faydalanmalc için çırpınıyo kova'ya yaklaşıyordu. Şayet Na-
ruz. Memlekette yeni şeyler okuma, poleon Moskova'ya girecek olursa, 
daha çok şey görme ve öğrenme terbi- Kont Rostopşin'in §Chri yakacağı de
ycsi yaratılmıştır. Uğrunda büyük dikodusu halk arasında dolatmıya 
fedakarlıklar yapıldığına şüphe ol • başladı. Bu dedikodu yersiz değildi. 
mıyan bu temiz ve asil duyguyu, iyi Çünkü, Rostopşin, bir taraftan yan -
ve müsbet yolda kullanırsak umumi gın çıkarma tedbirlerini alıyor, diğer 
kiiltür seviyemizin yarınına büyük taraftan da Kremlin haznelerini, hü
umutla bakabiliriz. Bu, halk terbiye kiimet arşivlerini, askeri anbarları 
sini dava edinmiş olanlar için aynı za. boşaltıyor ve bilinmiyen yerlere gön
manda bulunmaz bir fırsattır. Fakat, deri yordu; üniversite, asilzade kızla
'halkın bu iyi niyetini sömilren açık rın pansiyonu, kimsesiz çocuklar yu
göz zevk soyguncularının getirebile- vası da bu arada Kazan'a ta1ınmı1tı. 
cekleri tehlikeyi bir yana atmak la Artık işin gizli kapalı tarafı kalma-
zımdır. mıştı. Şehirde panik batladı. Vali, pa-

Y abanCI dövizlerin r '\ Kötü fil'm, kötü mecmua, kötil kitap, niği önlemek için, türlü tUrlü hiylele-
Hava tehlike•İni önlemek kötü resim ... Bunlar üzerinde titizli - re başvuruyor, cephedeki ve hususiyle 
i,in havada lruvetli olmalt ğimizin hududu olmamalıdır. Moskova önündeki Rus ordusunun 

İki yıldır bu mevzuda çok ıöyledik, 
çok yazdık. Gene yazalım: hayat pa -
halılığının her gün biraz daha artan 
baskısından tikayetçi miyiz? O hal -
de, her vatandaıın hakiki geliri, ger -
çek kazancı nisbctinde kazanç wrgi
si vermesi esasını kabul edelim. Böy
le bir vergiyi hakkiyle "tahakkuk" 
ettirebilecek ihtıaas teıkilatını vücu
da getirelim. 

!atan.bul ilniversi~si aayın profe • 
sörlerinden Mr. Dobretsberger'in 
Konjonktür neıriyatı arasında gözil
me çarpan özlü, kavrayışlı yazısını bu 
münasebetle okuyucularımıza bilhas
sa tavsiye ederim. "Fiyat seviyesine 
ait bazı düş'ilnceler" başlıklı bu yazı
yı yalnız kanaat birliğinin ilgisiyle 
belirtmiş olmuyorum. Dört beş sayfa 
içine sıkıştırılmış ilstadane bir ince
leme örneği olarak kabul ediyorum. 
Dünyanın bugünkü karıJık, karar

sız tartları içinde Türk aulhuna hiz -
met eden Türk ordueunu tetikte de 
bulundurmak zorundayız .. Milli hil· 
riyc1: ve istiklalimizin korunması, !bi
taraflık siyasetimizin icapları &lunu 
emrediyor. Devlerin fevkalAde mas -
rafları her hal ve karda milletçe kar. 
şılanacaktır. 

Milli müdafaa bonolarının tuıtan 
100 milyonu bulduktan sonradır ki 
devletin omuzlarındaki ağır yükü kıs
men hafifletmiye başlamıt olduğu • 
muza inanabiliriz. Ondan evel değil.. 

Bu harbin batlangıcından beri "sa
tın alma kudretini" ifade eden teda • 
vill hacmi artmıştır. Bu artı§ karıı -
sında, kanaatimizi bir defa daha tek -
rarlıyalım: biz, para mevzuunda hiç 
bir zaman "kemmiyet nazariyesinin" 
riyazi hükümlerini bir hakikat olarak 
tanımadık. Psikolojik nazariyeye ge
lince: bu millet Türklüğün istikbaline 
kalbiyle, tlimağiyle, bütün varlığiyle 
bağlanmı~ inanmıştır. Başımızdak~ 
hükümetin, halkın iyiliğinden baıka 
hiç lbir düşüncesi olmadığını binbir 
deneme ile öğrenmit bulunuyor. Ha
sılı, millt parasına miııt istiklali 
kadar kıymet vermektedir. 
Şu halde geriye "gelir nazariyesi" 

kalıyor. lktısadt hayatın tecrU.bele -

Hüıeyin Sami COŞAlt 
Urfa Mebusu 

rinden, gelmiı, geçmiı hadiselerded 
den alarak biz işte buna inanıyoruu 
ve diyoruz ki: bir milletin hakiki ge
liri her türlü istihsal kollarında iı • 
tihsal edilen mahsul ve mamulleritı 
mikdarıdır. 

İstihsal olunan mal ve mahsul hac
mi, satın alma kudretini ifade eded 
tedavül hacmine nazaran aynı nisbet'" 
te, hiç olmaz• yaklaıır bir mikyasta 
artmazsa fiyatların ırıtı,ını anlatmak 
kolaylaıır. Kanunt salahiyet, altı.il 

kıarııhğı gibi mUhim esasların yanı sl
ra memleketin istihsal kabi!iyctinlll 
izin vuebileeeği hacrui iÖ• HnUncf• 
tutmak gerektir. 

Bu takdirde, artmış olan Naatın al~ 
m2 kudretinin" kısmen olsun geri r 
hr ması kaçınılmaz bir n•urettir. BıJ 
da, ya gönill hotluğu ite yani mUd 
müdafaa bonolarına kümeli !bir tarr 
da mil§ teri çıkmak suretiyle olu.r .. 
yahut da vergi kanalından hazdne1' 
döner .. 
İki yol ağzındayı•r 

1-1.tihaali arttıracağ11. Sanayici
lerimiz, ithalat ve ihracat ı,ır 
rıiyle uğra9anlarım11:, iç ticar,. 
hayatının tevzi alanlarında ça • 
htanlarımız, ellerinde emdi 
stoku bulundurmut olanlanmslr 
müteahhitlerimiz .. Umumiyeti• 
son iki yıl içinde geliri art!ldl 
olanlarımız ellerindeki "satıl 
alma kudretini" kullanmak h\I 
susunda kendi kendilerini tab 
dit edecekler, fazla gelirleri 
millt müdafaa bonolarımıza 
tıracaklar_ 

il - Ve yahut da tayınlama usulU 
gideceğiz. Aynı zamanda ha~ 
ki gelir, gerçek kazanç nisbeti 
de vergi almıya tqebbüs ede 
ğiz. 

Milletler arasında dtibarı yilkll 
her tarafta saygı gören bahtiyar 
milletin evladı olarak huzur ve s'Uk 
içinde, harp ıifetinden korunmuı o 
rak yaııyacağız. Kazanacağız. Fa 
devletin omuzlarındaki ezici yU 
kartı küllenmi9 bir yürekle donuk 
tavır takınacağız. Mümkün mü? 

Vasati Çek fiyatları lazımdır. Fitre ve zelıcitanı· Yiyecek ve giyecek muhtekirinin çok kuvetli ve iyi bir durumda oldu -
• ....x • u al ... , Hava Kurumuna vermek- yaptıg~ı soygunculuğun hedefi para- iuna dair uydurma teblitler bile çı-

Bonteırin ayı fçınde 6 .,z un ne ına • ., ka d ha " · d 
eak oı.:;ı vuati çek flyatıan belli olmut- mızdır. Bunun ahlak, cibilliyet ve fa. rıyor u: t ta, ıcap e erse, halkın 
tur. sterling ( 522,25 ) kuruı, Dolar le bu telılikeye karfı koy- zilet kıymetleriyle alakası şüphe yok başına geçerek düşmana saldıracağı-

len Napoleon ordusunun önllnde çe • , . 
kilmekt: old~ğunu ve Ro!l'top~nf ya- Bölge ayaktopu ajanh 
n~na çagırdıgını haber almıştı. Pa • Bölıc ayak topu ajanı Ferit Karalı 
nık azdıkça azmıştı. Şehri yakmak vazifesinin munzam bir lı denıhte etme 
isin General Kutusof'tan son emirle- müuit bulunmamasından dolayı iıtifa 
ri almak rilzere Moskova'dan ayrılan miıtJr. Kendiıl yfrmi beı 71la 7ÜJD bir 
Rosto]>1in, halka, eline her ne geçer - mandarıberl çor teılrllltmda amatör 
se, dilFMna karıı sillh diye kullan • rak muhtelif ftzlfeler almq bir ar 

(18077,23) kuruı, İsviçre Frangı (30000) muı olacak .. nız. ki derindir; fakat bu alaka muhteki - nı da söylüyordu. Ancak, ayak takımı 
kuruf, Pezeta (1289,75) kuruı, İsveç Ku· ıı. .o rin şahsında başlar ve onda 'biter. Hal- ile birlikte halk da yerinden oynamış 
ronu (8085,5) kuruotur. Ağustos ayı için· buki, berikinde sömürülen bütün bir olduğu için, bunları hiylelerle, uy -
de muamele görmemle dövizlerin vuatt dur t t..1· -ı ı t t k k ·· cemiyetin manevi varhg-ıdır. Onun ma ' eu ıg ere zap e me ço guç 
fiyatları da ıöyledir : T"" k H K b' 1 Ur ava Urumuna için en korkunç tehlike budur ve en ır meae e olmuıtu. Bu defa Rostop -

Regiatermark (20.9420), Danimarka ku· korkunç muhtekir "zevk soyguncu _ şin şiddete başvurdu. Şayia çıkaran-
ronu (24..4593), Norveç Kuronu (28.7983), yardım edenler su" dur. lara korkunç cezalar tertibine başla -

masını tavsiye edıiyordu. mızdı. Ayak toPQ aJanbf\na Haaan O 
cll'ln tayin edilec:etl e&7len.1Mktedl6. 

Arnavut Frangı (41.4849), Honk Kong d K d"l · d ,.,ı; t...1 d" ~· • 14 eylQl sabahı, aat dokuza dofru Gene Vedat Tör'ün yazısına dönU- ı. en ı erın en !il'"pu-c en ıgı içın, K 
Dolan (82.6250), Arjanun Pezosu (itha· M k 'd . gU utusof Moskova'dan çekilip gider -
llt için) (32.6250), Arjantin Pezosu (lh • Sarayköy'de: Hııtap<ığtu kôyilnden ö- yorum. "Milletin zevki, devletin en obans ova a ışk"f ç sahibi olan altmı§ ken, Rostopfin'in kundakçıları, h~ 
racat izin) (38.6666), Rlal (ihracat için) mer Aytekin, SaMtlıdıın Hüseyin Kaplan, tükenmez hazinesidir." ya cıyı tev ı ettirdi ve ibunları ı da S 

(ıhr Sibirya'ya doğru silrdu", Halk arasın- an lı mid'in aylardanberi hazırla -
(?.8970), Ruble acat için) (24.6539), HUseyin Çetin 100 er, Eskil köyU 4.000, d ~ 
Cek K U ( ihracat Vn) (51806) .... Kemal Zeki GENCOSMAN da bir ..,,,.bancı du""•manlıg~ı t..-•go""ster- ıgı yüz binlerce yangın fi1eğmi, tUr-

uron "1 • • .ı.uı • Sultanhanı 702, Eşmekaya 501, Hıcıp 315, r- 'f Ulil:r l"' ü ı· lru eır Lirası (ihracat için) (5.3538), Kıbm di. Rusçadan başka bir dil ko11uıcana u t r il ndakları, ıehrin büyük ve 
Llruı (ihracat için) (:1.2200), Flllatin Ll: Af:aclı 302, Demirel 294, Kızılkaya 221, Kı- kötii gözle bakıyorlardı. Bu h8dise - küçük ne kadar yapısı varsa hepsine 
ruı (ihracat için) (5.2200), Irak Lir•.. zıt, Taspınar 200 er, AlceJrent 185, Armut- Evfeımeksı'ıı'n karı koca yerl-ti--.:111..ı Kutus f' k -· ler 1812 yılının eylCll ba•larında olup -:r ..... .,.ı::·ı. o un ar asın -
(ihracat için) (5.2200), Suriye Llruı (Pa· lu, 1ncew 175 pr, MamaMl!l 151, Alayhanı :s dan - 1 ıN 1

- b" M bitiyordu. gııı;:.Jen apoı.çon, yanan ır oı -
ıU tızerinden) (0.5911), Suriye Llruı (Ll· 160, Çardak 155, Acıbına, Gelesin, Gözlü- h f .. 1 • d kova He karıılaşmı§tı. 
7on tızertnden) (0.6043), Altın Sterlin kuyu 150 ıer. Yaprakhlıar, Selime 125 er, aya 1 SUf8n erin UfUmU Bu arada Moskova posta mUdUrU, 
<Merkez Bankası altın al!J rayici Uzerin· Ulukııla, Karacavlran, Yuva, Camlllvlran Bir çok vatandaşların muafiyet ve ceza gizlice eline geçirdiği bir alman gaze- Bunu? üzerinden bugiin y.l1z yirmi 
den) (10.2389), Altın Sterlin (Londra'da mlleyyedeleri varken evlenme akdini yap- tesinde neşredilen Napoleon'un be _ dokuz yıl ~ti. Geıne ordular Mos _ 
altın rayici Ozerfnden) (10.2830), Altın 120 ıer, llisu 119, Lefkere 115, Nlirriiz llO, t bl blrler"yle blrleııerek karı k~ ırmayıp r ' .,.. yannamesini rusrava tercüme ettirdi- kova üzerine 'yürüyor; bu aefer de 
Rayifmark (Merkez Bankası altın ahı ra· Bük.et 101, Bıı)'tllıı, Sapmaz, Aoatıkabaku- ca gibi yaşadıkları anlaıılmıı ve Adliye . d S. :ı r 
yict üzerinden) {O ti012), Altın Pengö lak, Sınasa, Gine, Halvadara, Karakuyu, Vektlllğl bunun önUne geçilmesi için ne ğın e«ı, ıbirya'ya ailrülmüt. tercü • Moskova'da bir Rostoptin var mı, bil-
!(Merkez Bankuı altın alıo rayici üzerin- Karakuva 100 er, lfa.nobaaı 97, Göveler, yapılması gerektiğini CUmhurtyet mlld meyi yapan da zindana atılmıştı. BU- mıyoruz. 
den) (0.3680). Altın İsviçre Frangı (Mer- Yanyurt, Salmanlı 75 er Yenipınar 65 Da· deiumumlleriyle vAlilerden sormuştu. Da- t'ün şiddet tedbirlerine rağmen asıl - 1, 

kez Bank&Bl altın ahı rayici Uzerinden) daaım Mandana, Eıkiniz, Saiırkaraea, hlllye Vekilliği de yRptığı bir tamimle zadeleri Moskova'da alı!:oymak ka -
1(0.2832). Cankıllı, Boyalı 60 ar, Çavdarlılar 55, Ce- bu gibi evlenmelerin sıkı takip edilerek bil olmamıştı; vakit ve halleri yerinde 

liradır. İhracatta R&Y1mark IK>.öO Ura, rJt, Bostanlık, DUIQz, Yalman, DeUhebll, yakalaMnlftrln cezalandırılmasını v!lllik- olanlar da onlarla beraber §Chİrden 
Sthalltta Rayomark IK>.7:> ltradır. Akmezer, Glnedala, Borucu, Bebek, Göl· terden lııtcmtotir. ayrılmıflardı. 

ıQıüzel, Yenlköy ıK> ıer, AJaııyurt 49, Par-

Balıkesir mebuılannın 

halkla temaslan 

mekler, Kalepalta, Yatan, GMeler, Çekiç- IJPKn- - - - - - - - - - - - - -- 7 eylCHde ce~yan eden Borodino 
- - _:aıaıa n:waaaawwvz meydan muharebesinden sonra, Ku -

ler 45 e~ Tol, Yahnıcevlz 40 ar, Ceyll, M "l I" • k d 
Taptık. Seyhler 35 er, Çolaknebl 30, Ma· 1 1 1 tısa 1 tusof ordusiyle !birlikte Moskova ütt-
carlı, Fatmauratı ~ er, AJcme:ıer, Susadı, 1 rine çekiliyordu. Ayın 12 sinde on 
Sanatıı 20 ıer, Kayak 15, Karaçayır 12 11· Cümhuriyet yarattı. binlerce yaralı, bir sel halinde Moa. 
ra ki ceman 12.781 lira Hava Kuruaıuna kova'ya akını ya !başladı. 
teberruda bulunmuılardır. M O O ~ Halk Kutusof'u11, kendi ardında ge-

Hikmet TUNA 

Bir kundura muhtekiri 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Kara -
köy'de bir kundura mağazası kadın 

iskarpinlerini fazla fiyatla sattığı için 
adliyeye verilmi§tir. Ayrıca Beyoğ
lu milrakabe bUr.osuna birçok ·~ni ih
barlar yapılmıttır. Bunlar tahkik e -
diılmektedir. Balıkesir, 15 a.a. - Seçim bölıelerinde 

sezmekte olan mabuslarrmız uframıı ol • 
dukları Edremit, Blirhaniye ve Ayvalık 

:r:eytineilik durumu ve Sındırıı'da tütün e
kimi üzerinde incelemelerde bulunmuılar 
ve bu arada General Kazım Özalp halkla 
78ptığı konuşmalarda hükilmctlmizin takip 
etmekte olduğu dahili ve harici politikayı 
ve ciimhuriyet idare! inin değerli ve ve • 
rimli ~alıımalarını belirtmljtir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiiıııııııııııııııııı 

(ocuk Esirgeme Kurumuna 

bir yurttaım leberrüü 
Cocuk Esirgeme Kurumundan bildiril • 

miotır : 
Ankara'da Hırdavatc;ı Hakkı Glll tara· 

tından Kurumumuz himayesinde bulunan 
çocuklara bayramlık alınmak üzere 1® 
lira teberru edllmiııtlr. Kurumumuz bu 
hayırsever yurttaııımıza açık teoekkllrle • 
rtni bildirir. (a.a.) 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Halk Eczanesi 

"Fahim Bey Ye Biz,, 
Büyük İngiliz dütünürü Sir 

Francia Bacon kitaplar için, aıa· 
iı yukarı, fÖyle bir ıey aöylers 
"Kitapların bir iım11 tadılmalı, 

bir kıamı ela yutalmai içindir. 
Pek aa:ı ela uardır ki çiltNnir ue 
hazmedilir!' 

Sayr.ı dostum Abdülhak Şina· 
si Hisar'ın bana da armağan et· 
mek lutfunda bulunduğu romanı 
"Fahim Bey ve Biz"i okurken bu 
sözü hatırlıyorum. 

Bu özenle dütünülmüı, özenle 
yazılmı§ ve Özenle basılmıt kita· 
hı tekrAr bitirditim zaman Ba· 
con'un ıaydığı Üç bölükten han
gisine toktuğumu içime sindire 
sindire okuyuıumclan anlamıı o
lacaksınız: . hazmetmeğe gelince 
o, bir insanın edebi mi-lesinin 
kuvetine tabi olmak gerek. Eğer 
yıllardanberi okuduğum bir ta
kım abur cubur eserlerle o mi
dem bozulmadıysa, az çok haz
mettim de diyebilirim. 

Bir frenle bilaini, yatlan otuz 
beti l'l!Çlllif babaların dolan ço
cuk.lan içia JIZ1l1l ömür, batan 

ve hatta deha ihtimallerinin çok 
olduiunu aöyler. Şimdiye kadar 
bize parça parça verdiği eserle
riyle töhret ve ıahaiyetini tanıt· 
mıı olan Abdülhak Şinasi Hi
aar'ın kırkından sonra bize sun
duğu bu romanm seçkin baıarı
sını edebi fizyoloji ve edebi bi
yoloji ölçüsiyle ölçersek, galiba, 
aynı sonuca varacağız. Eaaaen 
aözle ve yazı ile bu güzel eser 
için dütündüklerini aöyliyenler, 
ıu hükümde - önce ibiribirleriy
le hiç danıtmadan - eözbirliği 
etmit gibidirler: 

- Çoktandır, bu çapta bir e
ser okumut değildik! 

Sayın dostum, eserini bana 
"muhabbetimi Fahim Beye de 
teımil etmem" arzusiyle arman 
etmi§ti. Rahmetli kahramanın 
hayatından safhalar, iç varlığın
dan tahliller okuduktan sonra o 
aevwiyi, o yakınlığı, betki de, mu
harririn iıtediiinden fazla duı:-

-
dufumu aöyJiyebilirim. 

Fahim Beyi, bugün hayatta, 
olduğu gibi, yaıar buldufumuzu, 
ihtimal ki, iddia edemeyiz. Fa
kat bende, onda ve •İzde: birço
ğunnızda ondan parçalar var. 

Meziyetlerini kusur aanan, ku
surlarını meziyet farzeden; p111-

rıkhğma gurur minaaı veren ve 
miııasız tevekkülünü optimizm 
belliyen az inaan mı tanımıırz
dır? 

Gönlünün bir çiçelC liadar te· 
miz duygularını babadan kallDlf 
pahalı bir t~bih, bir zümrüt )'Ü· 
zük gibi, kıskanç bir dikbtle 
aakhyan, her görene bir baıka 
türlü tarif ilham edenlere raat
Jamamıı mıyızdır? 
Hayatın aokaklannda Fahim 

Beyin hususiyetleriyle parça par
ça tıaruınııt değil miyiz? 

Onun İçin Fahim, muayyen bir 
çıevre ve belirli biı- zaman içinde 
Y.etiıtn. 1otiıecok pjanlarm bir 

potpuriaidir. 
İfveli bir lakenderiye dilberi

ne karıı duyduğu ihtıraalı sevgi
yi, tanrıya beslenen bir aık aa· 
nan Pafnüa'ün admı, nasıl bir
çok sapıtkan atıklara verebilir
aek, bir gün aağımızcla, 90fumwı
da raathyacaklanmn:a bir tara· 
f mı benzıeterek: 

- lıte bir Fahim Bey! diyebi· 
leceğiz. 
Romanın yürüyÜıünden, anla

hmmdan, cümlelerinin dizilitin
den, sonra içindeki canlı tablo
lardan, mörs tasvirlerinden ıbah
setmek için benim iktıdanm 
gibi eütunumun eni boyu da ki· 
fayetaizdir. Muharririn garp e
serlerini çok 'N iyi okuduğunu 
bilenler onda avrupalı tesir ara
mağa kalktılar. Bir eser, öyle 
ön4'ararla okunursa öyle hüküm
lere varılabilir. 

işi biraz daha ince eler, ark 
dokuraanız, Saffet hanımm Fa
him Bey arkasından dizi.ni dö
verken rahmetliden ziyade ken
disi için ağladığmı .öyliyen aa
hrlan da eski İran tairinin: 
N• h•r mürtl•, her aintl• bay.el 

~ 

iki mühim teberru 
Ankara'da Anfartalar caddeılnde b 

vat malaza11 aahlbl Hakin Gill ft 
talar caddesinde kuyumcu Zeynel ö 
Hava Kurumuna beıer ytız lira tebe,.,. 
mlılerdir. Bu ntandaılar ber 711 bet 
ılle llo yardımlarını ebik etmemekt 
ter. Han Kurumu bu 7Urddqlara en 
rin teıeklrilrlerini 8UnmaJ'1 bir boTÇ 

Kızllay'a bir 
Kızıley Cemiyeti Ankara 

kezi Reisliğinden ı 
Anafartalar eaddmnde Hırdavat ~ 

ean Trabzunlu Bay Halda Gttı 
merkezimize 200 lira teberr11 edil 

Bu hayıraever vatandqımıza 
heyetimizin teıekkllrlerinl lblldtrki" 

Cümhuriyet Bayramı tö,.
için hazırlıklar 

fstanbaJ, 15 (Telefonla) - C 
riyet bayramı münasebetiyle 
okullarda yapılacak törenler• 
programın hazırlanmasına batl.., 
tır. 

Prof. Fatin Ankara' ya gel 
İstanbul, ıs (Telefonla) - ı,ıP 

H rasathanesinde yapılması gcııl~ 
ıbazı ıslahlar için temaslarda b~ 
·tnak üzere rasathane müdürü P. 
&Ör Fatin bu akşam Ankara'ya gı 
tir. 

.... ~ 
mısraından çıkarabiJiraını.-d I"' 
kat benim tenkıtten ani• ı ~ 
bu değildir. .;., 

lstanbul'u, bir semtinin 1 t ~ 
kendine soyadı alacak kad• 'il, 
.-en muharririn ıbu ldtapt• ;;ıt 
mit İstanbul levhalarına h• ~I' 
lılc: duyduğumu söylemede~ 
miyeceğim; fakat bu ka_~•: fi'. 

Kitabı inceliyemiyecegıdl• ıJ'!.. 
adlarından kısaltmalar Y~~I 
yacağım. Zaten ben bu 'İ,&111 
eaeri okumuı olanlarla 
aonra okuyacak olantarıtl 
duktan sonra gözden !. 1 
leri için yazmıı değil Jll~ J, 

d 
lı 
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Almanya, it alya ve Fransa 

Şimdiye kadar 

İngiltere'ye 5 
milyarlık 

ihracat yapıldı 

, Amerika'Ja 

vapurlar 
Amerikan limanlarında MOSKOVA'YA GÖRE BERLİN'E GÖRE 

tiı~!ı:rıanya'nın Rusya'ya kartı gi
..._ ıgı ınuvaffakıyetli saldırııtan 
-sll'a b" . 
ben .' ır çeııt Avrupa barıtına 
., zıyen "yeni nizamın" k•ırulma-
iin~e~lesi ortaya atıldı. Söylendi
"ek f0 r.e, Almanya Rusya'daki ha
lde et erı tasfiye ettikten sonra, ar
~ •~a§ın sona erdiğini bildire
ti tib"vrupa nizamını kendi bildi
tapark lrurnuya çal•şacaktır. Bunu 
de.ıeu e~ .de Almanya, Avrupa 
tll'. B er~.nı.. toplantıya çağıracak-
41..._ 11 goru§lnelerde ilk V" son aöz 
tö..e llya tarafından aöyleneceğine 
bir ~oplantı beynelmilel :nanada 
~ ferana olmıyacaktır. Fakat 
Laıc1 ll~a, nizamını kurarken, her
i~ rpa devletleriyle de rey
..... o nıak görüaünü yaratacak-

Ortaıark' a büyuk 
miktarda amerikan 
malzemesi geliyor 

(Ball ı illet M)'fada) 

pek yakında 
silahlanacak 

Hariciye encümeni 
buna dair yapılan 
teklifi kabul etti 

Otuz üç İngiliz 

ve hür fransız 

harp gemisi var 
(Başı 1 inci •aylada) 

dable tayyare gemileri, Llverpool, Mane
hester, Orlon, Dldo ve Delhl kruvazörleri, 
Rlclunond, Barham, Flrt'drake d~royer
lerl, Pandora ve Parthlan denlzaltılan 

vardır. 

Bu euretle bir amerlkalı yazıcının da 1-
ıaret ettltl albl ''bütün ltalyan donanma
sını kacıracak" bir kuvet Amerlka'da bu -
lunmaktadır. 

Mariopof 'un 
şark kesiminde 

Alman 
hamlesi 

durduruldu 

der4.c..,...Pa devleti ~r= arasında bir 
'-•fa 9Ye kadar istiklallerini mu
deı.ı~• I etnıeğe muvaffak olan iki 
~ talya ile Fransa'dır. Al
lı:~.• ~~ devletlerden her biriyle 
~ ...... • ~nasebetlerini naa•l bir ni
tab• F 0Yacaı}.ını biliyor. Fakat a
~ hansa ile ltalya arasındaki 
~tır? etlerin mahiyeti ne ola
~lia' :6almanya bu iki devletin 
l~1,. ını tercih edecektir? Gerçi 
traı.:. ~lınanya'nın müttefikıdır. 
Glal'afc ıae, Almanya'nm dü,manı 
dilrteıı aavata ginni§, fakat yenil
~ ~nra bir senedenberi, Al
~ ıl~ itbirliği politikası takip 
da Al edır. Kurulacak olan nizam· 
~ ı1:'~1lya İçin Fransa'yı kazan
&al"'11'd• Y•'yı kazanmaktan daha 
4~1 ır. Çünkü Fransa'sız bir 
.ı.iilcl~ birliği kurmak mümkün 
"-a-;1

"· Fransa, yıkılmıt olmasına 
~ il, e~ki ananesi, yüksek kül
"'ıa. ~ebıyatı ve felsefesiyle Av
~lılct ıtaaı üstünde en büyük bir 
'-""' ,._';j· ~ransız milleti çok defa
~- nu,, fakat dalına yıkımdan 
t,..._~ l>iiyük kuvetle çıkmıthr. 
~ ol ların kültür seviyesine çrk-
4')' cl:ı b~r milleti, hafifsemek ko
"a-.,. dır. Bu sebepledir ki Al
~-, •ier Fransa'nm itbirliğini 
~ 11~hııek istiyorsa - ki istedi
~~~e yoktur - fransızlann 
~ ._ erıııde kapanmıyacalr bir 

kil aazet.ecıler toplantısında blliıassa ıwı
ları aoylemııur : 

(Başı 1 inci sayfada) 

birdir. lnalllzler bu harpta ıunu tesblt e
debilmlslerdlr ki ılllhlı lnallız tıcaret se
mUerı cok miktarda alman tayyaresi dU
şUrmüştür. 

Amerikalılar en son sırlarından hlc bi
rini Brltanya deniz mOtehassıslanndan 

glzlememlşlerdlr. Diğer taraftan kendılerl 
de ılmdlkl harp tecrObt'lf'rinln vermiş ol
dutu df.'rslerden pek eok istifade etmişler
dir. 

Moskova'dıki müdafaa kıfafar1 

büyük ölpjde f akviye olundu 
(Lla~ı ı ıncı saytaaa> 

uzun sürebilecek bir yavaşlamaya se
bep olması ıbcklenomez. Çünkü Mos
kova meydan muharebesi, her iki ta -
rafın da zaman amilinin hayati kıy
metini herkesten iyi kavradığına şüp
he olmıyan tarihi bir savaş mahiye • 

~~ raı1rtan çekinmek zorluğun
~~.ier ltalya'nın bütün İ•le· 
~ 1 verecek oluraa, böyle bir 
"f, ~alacağından da korkmakta-

~'1a ıelince; Almanya, bu S de memnun etmek ister. 
~lya, Almanya'ya bağlan-

lll.:::" j savaşta büyiik yarar-
,~,_. ememittir. Fakat Al-
a..~ ._. .,.,_ zaferine ümit bağlıya-
~~~ .aimıit ve ağır fed~k~r
.._ 'VQJ1lllmuttur. Sonra ıtbır
~- ... ~••inde ltalya Fransa' dan 
~it --.aa en önemli Avnıpa dev

i . 
h '-1,.,. 
"'ltl"I llıa •e Franaa'nm Alman
• ~~- bugünkü durmnlan, 
"'· ltaı llııı iki ortak karnına ben

t':ır "• t~ Almanya'nın ilk karı
t "• ;L?Casından daha çok dik

:,-ıli~sı Lekler. Fransa ise, gii
~~ değerini bilen bir dilber
~~ llftya, Franaa'ya yakmlık 

"- Ödünç verme ve kiralama pro&'ra
mına &'Öre kabul edilen yedl milyar • 
doluı~ xreuının tak.simi iıı bılkuvve bıt

tltmden, hUk!lmet Jimdi beı milyar 983 
milyon dola.rlık kredileri .kullanmata ha
zırdır. " 

Husus! bir karara aöre bu kanun pro
jesı yarınki toplantı esnasında ve bundan 
sonra cuma 1:ünU de yalnn bir saat görü
ştilecektır. 

Brltanya harp gemilerinin tamirde ter
C'lh hakları vardır. Bu tamir işi o kıııdar 

büyük bir şevk ile yapılmaktadır ki birçok 
zaman tahmin Pdlldi~lndt'n blrknc ay evel 
bltirllmPktPd!r. Odilnç verme ve .kiralama .kanunu mu

clblnce eylUl ayı lçınde yapılan yardım 

lki nıUyan bulmuıtur. 
BuyüJc Brıtan)a'ya, Cln'e, cenubi Ame

rika'ya, Polonyalılara ve Norveçlllere 
yardım edi~ir. Ôdlinç verme ve kira
lama pro&'raını mucibince marttan bert 
ayda 700 milyon dolarlık mal ısmarla -
mı11tır. 

udunç verme ve kJralama yardınu baıı

ladıQ:ındanberi Büyük Brltanya'ya beıı 

milyar dolarlık lhracat yapılmış ve bun
ların da bedeli peıln ödenmJştlr. Simdı 

yapılmakta olan ihracatın çok bilyUk bır 

kısmının da bedeli peıın ödenmektedir. 
CUnkil bu malzemeler ödilnc verme ve 
kiralama kanununun tatbikinden önce ıs
marlanmııtı. Bununla beraber, ödUnç ver
me ve klralama kanununa göre gönderilen 
malzeme mlkdan &itUkce arttıgından ni
hayet bUyUk Brltanya'ya yapılan lhra -
catın tamamı bu programa &öre, ıevkl 

gereken malzemeden teıekkUl edecektir .. 
Rusya'ya, ôdUnç verme ve kiralama ka-

nununa göre, malzeme gönderllmesi 
gerekip ırerekmlyecetı ıorusuna, M. Ruz
.velt, bunu bilmediğini ve bu hu.susta 
M. Harrlman'la görllşmeal llzımgeldlğlnl 

sôylemtştır. 

Rusya'nın daha senlı matt bir yardım 
llıteylp lltemedlll M. Ruzveıt'den sorul • 
mut, M. Ruzvelt : Rualar Aınerlka'dan 
malzeme satın alıyorlar, cevabını verml1-
Ur. 

Bunun tızerlne suetecller, M. Ruzvelt
den Rusya'run malzeme bedellnl altın ola
rak mı ödediğini aormuelardır. 

M. Ruz\"elt, bu suale cevaben de : 
"- Odemelerlll bir ~- lııltua, bir aı.. 

mı da mansan• cfbl harp levazımı lma· 
llne yanyan ham madde olarak nPıl -
maktadır ... 

M. Ruzvelt, mQtecavlze kam m11cadele 
eden ml11etlere MQnc verme ve kiralama 
kanununa liJre, yapılan yardımın bu mil· 
letlere yapılan yardım ye~unun ancak 
bir kısmım tetktl ettlllne lıaret etmiştir. 

Meclisteki parti reisleri projenin cuma 
günü kabul edtleceı:ını tahmin etmekte • 
dlr. Sırbistan' da 

Amerika kıtaları Avrupa'da 
çarpııacak 

Nevyork, 15 a.a. - Wıışnını;:ton'dan ge
len bır habere göre, Amerika ordusu ge
nelkurmay reısı general .M'lrs!'ınll, parll
nıentonun ödüne verme 'e kiralama ka
nununun tadıllnı tetkık etmekte oııı.n tiJl 
encilnıenuıde ıu beyannttn uulunmuştur: 

"- Alnınn techlzatı ı;lddetlt muharebe
ler yüzünden suratıe tukenınektedır. Al
manlar .Moskova·ya doğru yapılan ilerle
meJerıııde çok harp ınalzemcsı kaybettık
lerlııden bu ilerleme kendılerme çok pa
halıya malolmaktadır." 

Amerıkan ordusu genelkurmay başkanı 
general Mars.hail dün demiştir ki: 

"- Bu harp bltmoden önce, bir azı., .:i
kan lhnı.ç kuvetl Avrupa'da h&ıtı ı:ete se
çecektir." 

Mr. Ruz.velt'in "iLERi" İ§areti 
vermek zamanı gelmiı 

AUantıc - Clty; 15. a.a. - Hoyter : A-
merikan donanması eski kurnıay başkanı 
mütekait kontramlral Yateıı Stlrllng, dün 
bir nutuk IÖ)'llyerek, şöyle deınlıtir : 
"- Durumun Amerikan donanmaalyle 

olan allkaaı bakımından Amerika ılrndi 
harptedlr. Bütün iemller harp se!erber
llfl halindedir ve ışıklan sönmüş \'e mü
rettebat toplanmn b~ında olarak devriye 
gezmektedir. 

"Anüs rete Rusv•h'• .. ll•llt .. ~ 
vermek samanı .. lmlttlr. Nul korsan -
lariyle yapılacak batka bir çarpıtma A -
merlka'yı slllhlı harbe sokmağa kAti se
lecektlr. :. 

Amerikan ordu•unda bir ~ok 
nıbay ve general tas/iye edildi 

yağmacllara karşı 

son derecede ~iddelli 
tedbirler ahnacak 

Berne; 15. a.a. - Belgrad'd:ın İsviçre 

ajansına bildirildiğine gore. ba vckıl ge
neral Ne<lıc, Sırp mıllellnc h.t'.lb"n nes
rettiği bir beynnnaml'de, canilere ve yağ
macılara kar ı ııon d r ce §lddelll devra -
nacağını blldlrerek şöyle demektedir -

''Efer mukavemet de,·am e lı>r e, tedıı> 

için sefer heyellerl tf'rtlp edilecek ve ma
sılmlar da suclular ka'.far acı C"'kecck -
tir ... 

GenMal, bundan sonra kaylült'rl, mem
leket düsmanlanna karşı milcadeleye da
vet etmektedir. 

Zagrep laavra..nın yıkılmcuı 
emredildi 

Londra; 15. a.a. - Lyon radyosunun 
verdltl bir habere srare, Hırvatlsta.n'da 

Zagrep belediye reisi, lUzumsuz gördllg-tl 
Zagrep havrasının yıkılmasını emretmiş-
tir. 

ffaro esfrferf itin Mr 

imparatorluk komitesi kururdu 
Londra; 15. a.a. - Harbiye nazırı M. 

Margesson, Avnm Kamarasında beyanat
ta bulunarak, harp esirleri için bir impa
ratorluk komitesi kurulduğunu ve ko -
mit.eye Brıtanyalılarm veya dUşmanın e-
lLnde bulunan harp esirlerine Alt mesele
ler hakkında imparatorluk hUkUmetlerl • 
nln faaliyetin! tanzim etmek vazlfeslnln 
verlldJğinl blldlrmLstlr. 

tini almıştır. Almanların ruslara ka • 
zandıracakları her dakikanın ruslar 
için o kadar büyük kıymeti vardır ki 
alınanlar katiyen zaruri olmıyan hiç 
bir dakika,.ı ruslara kazandırmak is
tt'miyeceklerdir. 

Rus tebliği, Moskova'yı müdafaa 
edecek kuvetlere muazzam takviye • 

l ler verildiğini kaydetmekedir. Bun -
dan başka merkez cephesi muharebe
sinin en son haddini bulmaka olduğu 
söylenilmektedir. 

Bununla beraber birkaç gün geçmiı 
ve kati netice elde edilememigtir. Al
man propagandasının bir emrivaki 
olarak heyecanlı lisanla bildirdiği rus 
kuvetlerinin imhası gerçeklcşmemi§
tir. 

Almanlar, her gün muharebeye da
ha fazla asker, daha fazla malzeme so
kuyorlar. Rus tebliğlerine göre al -
mantar çok büyük kayıplara uğruyor
lar. Tek bir günde Viazma yakının • 
daki muharebelerde almanlar yaralı 
ve ölü olarak 12 bin asker kaybetmit
lerdir. 

Leningrad cephesinde :ruslar de -
vamlı olarak alman siperlerine kartı 
taarruzlarda ~ulunuyorlar. 

Ukrayna'daki durum merkez .cep -
besindeki durumdan da daha vahim -
dir. Rostof, Harkof, Stalin ve Slavi
ansk gibi çok büyük sınai ehemiyeti 
olan şehirleri ilerliyen von Runds -

tedt ordularının tehdidi altındadır. 

Almanlar mütlaq 6ir •"Yl'et 
gö•teriyorlar 

Lon&a, 15 a.a. - Londra baıınınm lnUba
larına aöre Moııkova':ra yapılmakta olan al
man taarruzu en aon tlddetlnl bulmullur. Al· 
mRnlar, kıa mevsimi ırelmeden önce, mOthlt 
bir ırayret ıröatertyorlar. 

Alman hariciye nazırhtı, ruılann katı ola
rak maııap ed1ldlklerlnl iddia etmektedir, fa
kat ruıtarın muka\'emetl azalmamlf oldutu 
da kabul edilmektedir. 

Dört aydan dana· 
az bir zamanda 

3 milyondan 
fazla rus 

alındı • • 
esırı 

Bu suretle rus ordusunun öıü 

imha veya esir edilmiı oluyor 
(Baıı 1 inci say/ada) 

alman hava kuvetlerlne mensup cok b(1 • 

Yilk teı.;klller, 14 llkıteşrln günü de, Beyaz,. 
denlz'e gıden dcmlryolu hatlannı bomba· 
lamışlardır. Hatlar, birçok noktada tahrip 
ve bırcok tren imha edilmiştir. 
Fın cephesinde 22 sovyet t.ayyareslnla 

yaptıt;ı hır hUcumda Uc alman av tayya. 
resi hususi muvaffakıyet gastermlştlr. Teh
like ısareUnln venlmeslnden hemen b ru 
sonra bu ile alman av tayyaresi. altı aov
Yet tayyaresini tahrtp etmiş ve başka sov
yet tayyarelerin!, hücuma başlamadan ge

ri dönmete mecbur bıralanışt.ır. Bu alma.ıa 
tayyarelerine hiç bir ıey olmam!flır. 

Leningrad' da Sovyet kıtaları 
çenberi kırmıya ~all§ıyorlar 
Berrin; 15. a.a. - D. N. B. aJamıJMl 

askeri bir kaynaktan bUdlrildillne söre, 
Lenlngrad'da kuıatılmıt bulunan SoYyet 

kıtalan bOıl ve netlcetılz çıkıf tefebbQsle
rlyle dermandan keslll-yor'lar. Ellerlnd• 
bulunan bUtün kuvetıerl hareket. ıreçlrea 
Bolıevlkler, Alman kıtalannın tefkll eı
tlğt stkı cenberl her gtln yent bir hare • 
ketle kırma.ta çalışıyorlar. Malzemece ut
radıklan ağır kR.YJplardan başka Bo1'evl1r
lerin insanca da afır kayıplar kaydettna. 
lert muhakkak gOrlllmektedlr. 

Lenlnsrrad'dakl askeri ve 1ınal tesisat., 
Alman a~r toı><:usunun ateşi ve tayyare
lerinin bomba yağmuru altındadır. Lenin· 
grad"a, son g{lnl~e yalnız btr s~ t~nde 
binlerce kilo lntılAk ve YAll&'lD bombalan 
atılmıştır. 

Fin hava kuvetlerinin 
Faaliyeti 

Helslnkl, 15 a.a. - Fin ajansının blldlrw 
dlğ!ne göre 13 ve l4 llktesrln sQnlerlı, fla 
hava kuveUerl birçok noktada Murmanak 
demlryolunu bombalamlf)ar ve hatta d61t 
noktada tsabetler kaydetm!ilerdlr. B~ 

nakliye trenine tlc bomba tam isabet e&
mtltfr. Bundan baaka d6rt lokomotif 1hı. 
ten'arelerlnln mitralyöz aletiyle ct~urul
mUŞtur. 

Fin av tayyareleri 14 111ctesrlnde lkt dllt
man av tayyaresi dQeürmüşlerd1r. Sahra 
toı;ıcusu ve ka!'iıkoyma bataryalan da bl• 
rer tayyare tahrip etmlşelrdJr, 

Alman hava kuuetlerinin 
faaliyeti 

Berlln, 15 a.a. - D.N.B.'nln ukert kaJl'o 
naklardan ötrendlğlne ,are, alman ıavaa 
tayyareleri pazartesi gtlnQ Ladoae söltı Q. 

zerinde 500 ve 1.000 tonluk iki mvyet nak
liye ~mlsl batırm~lardır. ~1 l~aly_a kıskanıyor. ltalya

ı.ı - .. 1 göSterse, Fransa kut
~ te•! • Her ikisini de kötekle 
L~h~ek mümkündür. Fakat 
~llt İtt -•!e Jllvası içinde geçim
-~ .._~•~r: Ve her ik.iaini de 
... ~,.~ astıyor. 

Fransız - Alman 
münasebetlerinde 
kati bir değişiklik 
olması bekleniyor 

Vqlngton; 15. a.L - Royter : Lulzta
na'da yapılan son manevralar netlceslnde 
tet'menden bqlıyara.Jc senerala kadar 
çeıltll rUtbede bir çok aubay, bulunduk
lan komutanlıklardan azledllmi§ler • 
dJr. Buna sebep manevralarda kücilk ku
manda heyetinin veya diğerlerinin zaA!ını 
s6ateren hallerin meydana çıkm1$ olma
sıdır. 

Azledllen aubaylann adlan blldlrllme • 
mııae de bunlann ballıcasının askerlik 
hususunda tecrQbeslz bulunan mllls teşkl· 
lltına mensup subaylarla yedek ıubaylar
dan ibaret bulundutu sanılmaktadır. 

Komiteye harbiye nezaretinin hnzlne 
milsavlrl reislik edecektir. KomLte, Kana
da, Avustralya, Yeni Zelanda, Cenup Af
rlkası tein Londra'da bulunan yilksek ko
miserlerden ve Hindistan nezareUnln blr 
mOmesslli'nden teşekkill edecektir. İki tan 
komite idari meselelerle meşıul olacak
tır. 

Bir alman aözcUsü, alman keıif kolla
nnın Moskovıı'nın yakınına kadar gel
mlı olduğu}tı,.ı bile söylemlıtir. Fakat bu 
haber ıimdlye kadar teyit edilmemiıtır. 

Gazeteler umumi olarak ruslann hAIA 
ihtiyatları bulundutunu ve bilhassa her 

an cepheye gelmekte olan Slberya or
duauna malik olduklarını kaydediyorlar. 
Moekova'nın etrafında.Jel lıtlhklmlann 

Alman tayyareleri, OdKB Umanı te.1 .. 
lerlne bir kere daha hOcum etmlılerdtr. 
Rıhtım Qzerlndeld antrepolarda ve bin .. 
larda yansınlar çıkanlmıştır. 

""-t~tt.1" lcıakançlık gene baı
~cdı~ ır. Geçenlerde Alaas-Lo
t~ • .:ıci fransız aınırlanna do
~.::-- İle ,fll!tiyle Almanya'nm 
~ • ta,.ı l'~zl! bir anlaflllıya var
d• 4ı::"•ttı. Belki de bu, Fran
~i'ttiıı • ~Ya arasındaki münaae

b ~Ç)'üzünü bilenlerce uydu-

aaı-. ıs a.a. - Natlonal Z.ltun• pzetetl· 
ntn Berlln muhabtnne s6re l'ramıa • Alman 
mUnanbeUerlnde )'akmda lı:atı bir detı11T1e
nln vukuu, alman hUkUmet merkezinin tl>'lltl 
mahfillerinde beklennmektedlr. Sl;r&1I h'"t
ıer adını alacak olan ıl:ra1t mOmeaııllllkler ve 
konaololluklar kurulacaktır. Berlln'dekl eııld 
bU)'(lk elcıınc blna11, lltsU ftOID detlllldltın 
s6rtı.melerlnde bulunmak Uzere Berlln'e ırele
cek olan vıctıy tıtıyllc .ıcı.t JL cı. Brtnon ıctn 
hazırlatılmatrtadır. 

Vaı.felerinden bu ıuretle cıkarılmıs olan 
subayların aayıaına gelince, ıtmdl yapılan 
bu tasfiyenin yalnız Umumi harpteki A· 
merlkan ıeterl heyetinde yapılan tasfiye 
ile kıyas edllebllecefl söylenllmektedlr. 

lngilizler hangi ıartla olur•a 
olnın nılh telılilini lıabul 

etmiyecelıler 

Bir isviçre gazetesi 
almanlan tenkit ediyor 

Lausanne; 15. a.a. - lsvlcre'nln mühim 
gazetelerinden olan Gazette-de-Lausanne, 
Nazııer!n rehineleri idam siyaseti hak -
kında tefsirlerde bulunarak diyor ki : 

ve ormanlann tetkll ettlll engellerden 
başkaca insicamlı ve iyi teçhizli ruı ordu
larının mukavemeti de dUsman llerlemeıl
nl yavatlatmaktadır. 

Tlmes gazetesinin Stokholm'dekl muha
ll>lrl diyor ki: 

"Almanlann, 500 bin esir aldıklan dol· 
TU !se bu rakamın !cinde hlc ıüpheslz blr
ç0k ılvlller de vardır. Almanlar bu hatta
nın sonunda cok ehemlyetH bir llerle:Yls 
yapmıslar ise de, rus rlcatı da intizamsız 
blr kac11 ıekllnde olmam11tır ... 

hatl. yanl11 tefsirlere meydan Y•rmemek 
ıcın sonraya bırakılmıştır. 

Sovyet harblnın Jntın da devam edece
tını• tahmin eden Vaşington mahfUler! bu 
fikirlerini dell~lrmek tein ııebep sörme
mekWlr." 

nınes'ln Vaşlngton'dakl muhabirine ırll
re alınanlar, kışın bir ılı:ıer harbl Yaııma
b mecbur kalacaklar ve ilkbaharda Irana 
ve petrol kuyularına Kat'kasyadan başka 
bir yoldan cft.mek isUyeceklerdlr. 

~ taİ; ~•herdi. Fakat hemen
~ra.a la• da tepkisini gösterdi: 
liıııı~a zeteleri, buna inanma

d.._ ~· Alınanya'nın aadaka. !'••. ıfehere düımiyeceklerini 
L~ )az 1 rlın de İtalyan gazete-• "-11....d lll'ıııı teyit eder bir li

!!elerj !d ve ltalya'da uyanan 
'> 'fl ı.. ... t erırıeğe çalıfh. Bu·'. it..... eı-, Alınanya'nın Fran
~ftııi .. rı'ı 1aknılık göstermek is

di.,, ,., •ta~ak belgeler de yok 
' •lçililc eaela alınanlar Vişi'de 
...; .. 1'-di,.:Çnııya karar vermitler
llıl:~ •lçu·~.lcadar Almanya'nın 

• ilcac1ı •gı Paria'te idi ve Viıi 
ıı•.. arı elçı' ·ı ·· ·· k · · "' tid' 1 e gorupe ıçın 

Jallri~{0rlardı. Gerçi elçi A
t \'İti'd en ayrılmamaktadır. 

il', ~ e de bir elçilik açıl-
7!"•siıı~ •l~a'!l gazeteleri, do
'll dc;~lcı fransız askerleri

ıı?-zııa.. ekte olduklarını be-
" 11 .._.. Yazrnıalardır. Bunlar 
~•li1,:n:Y~ delalet etmiyebi
~ ,. .. bu ogruau da budur. Fa
_.. İçi~ Alnoktada çok kı.kanç 
·.._ll'dtİiler YÜrnanr.a eaki karısına 
il..." ' 1l)bı11 t z goaterme~ gerek
~..... tur. 

it a berab • 1 .. l"i · >tılb er, tf o acagma va-
~ lcaıc11 •ııya kartısmdaki en-

"• . l"lnak f • k • 1 llıza ' za erı azan-
laty .. •ıı hlını k11rmak peşinde-

•ı "~llc d 'il da Fransa'nm da 
._Gııaae'?!'-la!'I, eski beynel
~t .... do ~lerın havası içinde 

it :IGffiııdiilcfern·akt~dır. Alman-
'lar rı nızanı içinde '"t-.' .•ncak &'•niı bir im-
11, ... ed~ı4! t:!::~~~h mi-

.Al-.:--. ır. -..,...ulen ıai-
--...,.a•mn iDİiii lllUI'-

(elcya' dı yeniden 
idam edlldl 

12 kisi 

Praır; 15. a.L - D. N. B. : Prac harp 

divanı, lktlsadl bozırUnculuk auçundan altı 
klsi~1 idRma mahkQm etmiştir. 

Bmo harp divanı da Uı:tlaadl bozslm· 
culuk \'cya yasak sllllh taıunak suçla • 
nndnn altı kişiyi ldarna mahkQm etmls
tir. Bu hükümler 14 ilkteırlnde ,.erine ıe
tirilmiıtir. 

Praı harp divanı, baıka iki n~lu hak
kııı-.ıı bcı·ımt ~ararı vermlsUr. 

4 Ulam tlalaa 
Praır, 1!5 a.a. - BrUDD bup divanı d6rt 

klılY1 vatana hlyanet ve eabotaJ banlceUert 
hazırladıklarından dola:n ıcsama mahtlQm et• 
mlstır. Oc ıuc:lu hakkında da beraat uran 
verllmltUr. 

lan ,öyle veya böyle çizmeai, bir 
takım devletleri kencliaino daha 
sağlam bağlamak için birer politi-
1ca manevraamdan ibarettir. Çünkü 
clar aınrrb olaalar da l'•nit mıırla
n olanlar da eninde .onunda doğ
rudan dofruya kendisine ballı o
lacaklardır. Eier Fransa ve ltalya, 
eski beynelmilel münaaebetlerin 
havaamdan bir dakika ıçın ayrı
lıp da Almanya tarafmdan kunıl
ması dütünülen nizamın havaaı içi
ne ablabilMler, bu karplıkh k ... 
kançbk duyplannm ne derece bot 
•• hattl pJünç oldufanu hemen
cecik anlıyacaldarcllP • 

A.l._Ullıa 

Nevyorık; 15. a.a. - Nevyork-Ttmes ga
zetesi yazıyor : 

"B11yQk BrJtanya'dan gelen en yeni ha· 
berter, ıu clheU kati surette anlatı • 
:vor ki, en fena lhUmal serçeJdense ve 
Ruelar bir miltareke imzalamak zorunda 
.lcalu.Jar bile, tnslllz milleti, hansl ıartla 
olura olsun Hltler'ln teklif edeblleceli bir 
sulhU kabul etmeyi hio bir zaman göz 
önüne almıyacaktır. 

"Blrlncl derecede bir kaynaktan alınan 
maldmata dayanarak, ötrenllebllen tek 
ıey ıunu sösteriyor ki, tnalllzlerln. sonu
na kadar harbe devam hakkındaki azim • 
lerl hiç bir vakit ıtmdlkl gibi kati olma -
mııtır. 

"Nazilerin Rıasya'da elde ettllclerl ller
lemeden aldıklan bqlıca netice, gayenin 
ıhndtye kadar tasavvur etmediklerinden 
daha UZak oldutunu aıılamalan olmut • 
tur, ., 

lstanbul'da bir fatura 

sahtekôrhğı keşfedildi 

"Münevver efklr, J.şlemedlklerl clna -
Yellerden dolayı, betbahtların mahkQm ve 
idam edllmeslnl hiçbir zaman kabul et
memiıtır. Bu bedbahtlar, umumi olarak 
olup biteni bilmektedirler. Gerçi, nl -
zam ve asAyJsi temln ıcın tenkil ve ldam
ler lUzumludur. Fakat bunun kargasalık 
doturucu neticeler yarattığı da doğ -
rudur. BUtUn bu hAdlselerl unutma • 
perdesiyle örtebilmek !cin bUyUk bir ihti
yat ve yepyeni blr usQIUn keşfi lAzımdır.,. 

Almanlar 18 İngiliz 

tayyaresi diifürdüler 
Berllıı, ıs a.a. - D.N.B. nln aldıtı ıon ha

berlere ır6re, buırtın Olleden ıonra d!1fUrlllen 
1na111z tayyarelerlntn a&J'l8ı 18 dlr. Bunlardıuı 
ll 1 Brletol-Blenhelm bomba tayyaresi ve ye
disi Spltftre av ta:vyareııldlr. Bu ta:vyarelerdeıı 
14 d"1na alman av ta)')'areltrl, ftrf kalan d!S!"
dUnU de karıı koyma bataryalan ıtUıUrmOs
tUr. 

Fihr sadakası listesi 
İatanbul, 15 (Telefonla) - Anado- Diyanet İtleri Reialiğinden : 

lu'ya mal gönderen toptancılu fatu- 1941 aeneai Ramazan ayına mahsus 
ralarının bir .suretini fiyat mUrakaıbe fitır sadakası. 
bUrosuna vermek mecburiyetindedir- Cinai Kurut 
Jer. Ancak son günlerde büroya ve • Buğday 20 
rilen faturaların fazlalığı dikkat na • Un 35 

Dally Expreu gazetesinin askerf muha
biri şöyle yazmaktadır: 

"SözO~e inanılır kaynaklara söre Mos
kova muharebesinin ilk 12 gtlnll içinde al
man kayıbı 650 bin ölüytı bulmuştur. Bun
dan başka naziler, 3000 tank, 2500 top ve 
1500 kadar tayyare ka)•betmlslerdlr. 

Muharebe cereyan ederken ve mllmklln 
olduğu derecede doıtru olarak kestirilen 
bu rakamlar Hltler'ln Moskovaya varabil
mek !cin ordularından lıtemlı oldulu fe
daklrlığı acıkça söstermektedlr. Bu, dQn
ya tarihinde henQz ırörlllmemif bir bolaz
laşmadır." 

Dıı,lly Herald sazeteslnln harp muhabl· 
r1 de lnglllz hava taarruzlanna dair uzun 
blr yazı yazma.kta ve flJyle demektedir: 

"Önllmtlzdekl 12 ay !cinde nazller 8yle 
bombardımanlar ~receklerdlr ki, onlann 
ılmdlye kadar lngtltere'de yapmq olduk· 
lan bombardımanlar bunlann yanında ço-
cuk oyuncatı kalacaktır." 

Mübalaialı ralıamlar 
Londra, 15 LL - B°'°nktı Tim• 19· 

:rıetealnde Rııqa'run durumu ıuaklanda muh 
telif makaleler çı.Jtm.ıştır. 

Guete bOh ... tlJyle diyor: 

Muhabir Brltanya'nın lklncl bir ceı>he 
acma)'l.11 karıısında Amerlka'da lnkt.sara 
uğranıldıtını, bununla beraber AnM'rlkah
lann ikinci bir cephe kurulmasının blr~ok 
fhtllAflar doJurabllf.'CP~ nl kabul etmı-kte 
olduklannı llA\·e etmektedir. 

Kıtaıya bir asker çıkarma harekPt! ya • 
pılması hakkında birçok makalelrr yazıl

nuttır. Fakat anra.lc: kati surc-ttc muvaf. 
fak olunacatı anlasıldıkı zamandır ki böy
le bir hareket yerlnıfo olabilir. Amrrlltan 
siyaseti Brltanya"nın nüfuz ve ltlhRrına m
kı bir surette baf:lıdır. 

.Askeri mahflllerln fikrine göre Br!tıı.n
ya hava kuvetlerln!n Almanya Uzerıne 
yaptıkları akınlann ılddetıendlrllmcsl tn
gilterenln tutacağı en mükemmel yold ur. 

Ru• earlerine ifkence mi 
yapılıyor? 

Moskova; 15. a.a. _ Rorter : Krasnaj .. 
Zveuta gazetesi diyor ki : 

"Son günlerde So 
vyct. kıtalarının eline 

geçen veslknlardan anlasıldığına söre, Al
man ordusu kı"ıl rd 

.. 0 u~·a mensup harı> e
sirlerine ka... h 

... ı ususl bir emir muclblnceı 
işkence ve bu 1 n an knt!Ptmekt('(l!r. 

lngiltere'ye gelecek Leh pilotları 
Londra, 15 a.a. - Ruıya'l'la esir bulU11an 

biın Pol 0nYalı tawareelntn tnırlltere'de kurul-
ınuı olan I'olon:ra av ve bomba tayyare ttıo
larına ka tılınak üzere lnırııtere'ye ırelecelı: eri 
llR-renllmıstlr. 

zarını çelaniı. bunlardan bazılarının Arpa 24 
sahte olduğu, Anadolu'ya mat yollan- Siyah UzUm 84 

"V&llnaıton'dan selen Jıaberlere sar. a
merikan hOkUmet merkezindeki uker! 
mehtlller alman teblltlerlndekl harp eaırı 
sayısını mObalesah bulu:yorlar. Bu haber
ler, ruılarm kilJllyetll harp malzemesı kur-
tararak çekllmefe muktedir olduklannı ı- Amerilıa benzin yollamıya 
1Ave etmektedir. devam eJiyor 

madığı halch bu malların gönderil - Çekirdekaiz üzilm 250 
mit gibi göaterllerek aaklandıiı aa - Rezaln 267 
latılmııtır. B~ ~u•u9ta ehemiyetle Hmma piyasada olmadıfından ur-
.tahkikat .faP.ll!Daktadar, f~ ~ 

V111Inaton'a ırelen aon haberlere ıröre ne Va.ınaton, 15 a.a. - Bahrı:re naaın AlbaJı' 
80V7•t hllktbneti ne de Amerikan bllyQk Knoır. buaun snetecllerıe yaptıtı aörOllMde 
eılcllltl Jıl<>Mov9'71 teıtcetnıenı1t1 rd~ l Vladlvoe"*'• Amerikan benztnl aöactertlm..._ 
merlkan lı4bllr • ..._,_,_ .. __,,...__• • A· nbı bloblr ııueıı. kelltmeaalt oldutunu bll.,. 

_._ --uwL'7a _.. mlltlr • 

• 
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beş yüz yıllık parlak bir mazısı olan bu sonatı gösteren 

nkara'dn bir mektep müsBn"ereel verilecekti. Köy!U el
bisesi !Azım oldu. Sağa sola başvurd ılar. Köylti clbl • 

si çoktu nma. hiç bıri, aranılan:ı, istenilene u~ un 
dUşmUyordu. Temsil edilecek pıycste ağır elbıaelere ihtiyaç 
vardı. 

Bir öğretmenin aklına mektebin kapıcısı k!Sylll çocuğu gel
di : 

- Kl!yU yakındır, dediler, izin verelim. Gitsin, bulsun, ge-
tirsin ! 

Fakat odacı blrnz tereddUdlU görünüyordu : 
- Var olmıya vardır. Ama, dıyordu, acaba verirler mi ki? 
Odacı bir lkt gtın sonra köyılnden bir kucak elbise ile dön-

dil. Açtılar, b;ıktılar, e-özlerı kamaştı, havretler iclndc kal
dılar. Ç'unkli. bunlar cok agır §eylerdi ve bır kaç e,,•ıı köyd n 
böyle nrıd•de kumaştan elblııeler bulunacağı hiç akla gelmez· 
dı. Kimbllir ne zamandanberl açılmamış katları c;özUldUkçe 
sırma telli p şler meydana çıkıyor ve bu köylll urbaları naf· 
talin yrrine tl'mlz anane ve tarih kokUsu veriyordu. 

Milsa.me.enin en güzel tnrafı, bu kciY· 
1U elbisclerlnın scyırciler Uzerlnde bı • 
!'aktığı harlkulAde cazıbe oldu. 

Toprak damlar altında, karanlık o -
dalardaki yeşil saııdıklann diplerinde 
bu elbıselerden çoktur. Yalnız kolay 
kolay ortaya çıkarmazlar, olur olmaz 
gUnl rde sırtlarına geçirmezler. hele 
başkaınna vermekte p~k kıskançtırlar. 
ÇünkU kimi bll)1lk ağanın düğün elbi -
sesidir. Kiminin de kimin zamanından 
kaldığını kimse bilmez; ve bunlar yır
tıldıktan eonra yerine yenisini koymak 
cok gllc;tllr. 

Bu kum~lan biz dolnıyor, bu ibrlııim
lerl biz sanyor, bu sırmaları biz çeki -
yorduk İpliğe o harlku!Ade rengi ve -
ren de bizd ~. Boyaları bizim dağları 
doldur:ı.n cehrllcrdcn biz çıkarıyor, bi
ribirlni ok§ıyan, gl!zU çeken o alımlı 
imtizacı blr veriyorduk.. 

Bu sanatın kendine mahsus teşkllAtı, 
mUessesel rl, Adetleri, türeleri vardı. 

Şerist mahk melerinln aieHleri, meselA, 
Kemha'ya hamur sUrenler için §U tUrlU 
kararlarla doludur : 

''-· MezkQr Muharrem Bin Sinan altı 
pare Kemh:ı'ye hfl4!ı Adet ve hllatı 

kanun hamur sürdü dedikte ehli hlbere
den istifsar olundukta kumaş kısmına 
hamur silrmek hilAfı Adet ve kanundur 
deyu haber verdiklerinden vlkilhal bit
lalep kayıt ve tescil olundu... İlh ... ,. 

MllmkUnmll ki bir sanatkAr tezgnhı

nın dışlerlnl nzaıtmnk, böylece kumaşı 
daha seyr<'k dokumak yollyle lhtlkAra 
S<IP&n. Teskllat derhal ayaklanırdı: 

··-· ve aıı.ircı cemml gııfir ve cemmi ke
air meclisi ııera hazır olup takriri ke!Am 
ve nakli meram eyleyUp kadlmUleyyam
dazı harir tuta tarağının dende.nı 1550 
adet olagclmtu lken halen aramızda bazı 
lc.'-ı'lleaneler zikrolunan tarağın yüz den
da.dını noksan üzere eyleyüp bin be~ yUz 
elli adet dcndıuı numuneleri seyrek ol
makla setri avret eylemeğin olmakule 
klmeszıelere taraklarızıın dendanını Juı.
dimUleyyamdan olageldiği Uzere beıı 
yüz cm adet eylemeleri için klbell ııerl
d n tezıbih oluıımasuıı talep ederiz de
diklerinde filvaki ol makule klmessclcr 
1rene taraklarının dendanını evciden o -
Jageldi~i Uzere Iri50 adet eylemeleri l
Cin kıbell oerideıı tenblh olundukta.._ 
Uh." 

Birer parcasını aldığım mahkeme ka
rarlanndan ilkinin altında 959, 6tekln
de 1005 tarihi var. Uc bucuk asırlık hA
dise_ 

Atalarnnu: zeV'ı< a<ıhtb1 idiler. Güzel 
yer, ırüzcl ırlYCrlerd . lı>etc Jnımaı aC'ırlırtı 
ev zarllllfıl yüzUnd n en cok rn{:bet ırören 
kuma.atı ve Oz rlnde o kadar coı< ~len
mıs, o kadar cok <:nlıııırnııtı k:1, ccsltlerı
nln adlan snyılmnkta bitmez. 

Bursa. Osman ot:ullan ülkesinin 1ı>ek 
ve ipekli kumnı merıc.c:ııı idL Aynı Bursn, 
buı;i.ln ırene !pek kwnnı cıkarır. Fakat b'.r 
ıar'kla: Türkler hnıı olan ev tı>ekclllf:I s:ı· 
natı, artık mı ihtişamını tamamlylc kny
bet.mliUt. Son t>!l'kaç mUmesau de ıröcı:n'lla· 
tür veya ırı>cmek Qzcroo•r. 

Ş!mdl eUmtzde, be~. altı asırlık snnnt 
hayatının yalnız z:ırlt blr kolleksiyon t.nr· 
zındıı ır1Slıresl vnr. Bursa b1rlnt"1 orta oku
lu resim ııt:retmenı Kenan Ozbek'l:ı on ııc· 
neye )'akın emek mahsulü olan bu ko.ıeıc

a y011un aaytalnrını ktınstırdıC'ımız zam-ın 

ı::özlerlmiZ oyuklarından rırl;şor, d.lzler"1ıt

:ı.ı dövQy0ruz: 
- Aman ne hnrtkull'lde ıeylcr .. Ve tıı:ı 

Mntın ôlllmıl ne bazın. ne utarıdıncı GeY. 
Slmdl. Buranlı kadınlar. lı> <l:ı fnbrıka-

11 nda bagma knlıı> Avruı>J mot !'erini, ipek 
kumaelara C'lkartmakta ı>ckAUl maharet
lerini ıroı;tertyoı'lar. Fakat kınalı ı>annaK

Jn rın. a ırlık Bursa evlerln'n ı.ıhnl$ nle-
rlnde lbrlslmkır1nl tel tel c<ızduıc.ennl, me
kiklerini bir yand:ın bir yana rüutır ı:•bl 

uçurouklannı, sonra o kuırıası ırı Tilr'kl
yc·nın dört bir yanına yoUadıkı.ınnı ı:öre· 

mtyoruz 
Ama, bu Qm!dlmlzl bllsbiltUn kaybetmls 

dc de~ıı ı:. K n n Czbc-k'ın kollckslyonu, 
ılmdl MaarU Vekil I! mızın elinde ve Ke
nen O.·bel, kız enstıt.ııcrl nlı:ln k.ıdrosun
d~dır B ı Türk des nlerlnl, bu Türk rno
tl!J.erl~I .:ene kızLırımıza litretece:'!lm1z \'e 
o &:üzPI "ipek llayııtını. yeniden canlan<tı

raca~ız. 

Sonraki yazımızdA da Türk sanatının 

har1ku1Adcl.kler1nt tasıynn bu kolleksiyo
nun ıaytnlarını olrllkte ıuı.nııtırac:ı.iıız. 

Kemal Zeki G&.~cosr.ıAN 

Besnrabya'da üç komünist 
tevkif edildi 

Bükreş, 15. a.a. nonuınyci ı;>oll .. ı, dev-
leto karşı , yan s;ı~ndan l:l33 dC" uzuıı 

müddet urgune matıkQ.'ll iken 940 Sovyet 
işgali üzerine S<'roc t bırakılan uc konıO· 
n1st ajanını Kısinlt;de tevkif etmlstlr. 
Bunlar, So\•yet kuveUerl Besarabya'dan 
~klldlkten sonra bo:z.aunculuk hareket -
lerl te.rt.ıp etmek t\zere sahte pasapıo::t -
larla Romany:ı'ya dönmn lerdlr. Suclular 
lıarp divanına verihı:ılşlerdlr. 

Beş altı yUz yıl 

önce Türk tez -
g1.hlarında Türk 
kadınlan tara -
tından dokunan 
nefis bir ip kll, 
?lindo kıym tll 
kollekst-
y t'I n U toph • 
yan B. Kenan 
eserini gö-9tert • 
yor, aşağıda gU. 
z ı Türk doku -
malarından bn:r 

ka bir örnek 

~----

1 talya'n n hakiki 

dur mu nedi r? 
Bertin, 15 a.a. - Deutsche Allge -

meine Zeitung gazetesinin Roma mu
habiri bildiriyor: İtalya'nın hakiki 
durumu ve italyan milletinin mane -
viyatı ingiliz propagandasının san -
dırmak istediğinden tamamiyle baş -
kadır. 

İtalyan milleti, ingiliz propagan -
dasının ne maksatla gayretler yaptı • 
t1ını anlıyacak kadar ince ve hassastır. 
İtalyan milleti fedakfırlıklara seve 
seve katlanmaktadır. Çünkü haklı bir 
dava için döğüştüğünü ve nihai zafe
re kavuşacağını biliyor. İtalyan mil -
Jetinin maneviyatı faşist sekreterinin 
son günlerde söylediği şu sözlerle i
fade edilebilir: 

"Kış çetindir, fakat biz kıştan da • 
ha çetin olacağız!" 

İran' da siyasi mahkumların 

bir(oğu serbest buakıldı ve 

memur a ;lıldan arthri!di 
Dclhl; 15. a.a. - Kanunu esasının, Şahı 

Iran ordusunun ba~kumandanı olarak UAn 

eden maddesi kaldınlmıştır. İran'da bir -
çok styas1 mevkuflar serbest bırakılml$

tır. Yeni hükümet., memurlann ma.aşlan
n.a )'{lzde 30 dan yüzde y(lze kadar zam 
yapıldığını blldlrmlşfu. 

Ü~ hollandah tayyare ile 
. 
lngilferc'ye ka(ll 

Londra; 15. a.a. - lki mot!Srlü bir Al· 
man tayyaresi dün Suffolk tayyare mey
danı üzerinde uçmuş ve b1r tayyare kareı 
kcnma mevzilnden acılan mitralyöz ate -
sine rnkmcn, )'ere lnml..sllr. 

Her tnrattan slllüılı askerler tayyare -
nin üzerine atılırken iki kisi alelllcelCl' 
tnyynreden cıkmış, İngilizce olarak " ates 
elm<'Ylnlz, b1z Hollandalıyız. .. diye bağır
mışlardır. Bunlar, lnglltere'ye inmeden Oc 
saat eve! Hollanda'dakl bir Alman tay
yare meydanmda Alman muhafızlann g6-
zll l>nUnde bir Alman tayyaresi ele geclr· 
ml.şler ve havalanmıslardır. 

Başka bir Hollandalı da Almanlardan 
ele geclrllen blr denlz tayyarestyle lngtl
tere'ye gelmi~tir. Bu pilot bundan önce 
hlcblr deniz tayyaresi kullanmamıstı. 

Paris'in İaşesi için 

tedbirler alınıyor 

Paris, 15 a.a. - Maliim olduğu üze
re Paris'te bulunan fransız başvekil 
muavini Amiral Darlan gazetecilere 
yaptığı beyanatta bilhassa demiştir 
ki: 
"- Halkın iaşesini temin için bil -

tUn gereken tedbirler alınacaktır. Ka
ra borsaya karşı bütün vasıtalarla mü
cadele edeceğiz ve şimdi tatbik edilen 
cezaları şiddetlendireceğiz. Halkın 

iaşesine zarar getirebilecek cürüm -
ler işliyenlere ölüm cezasının tatbik 
edilmesi meselesini bile gözden ge -
çirmekteyiz." 

Groenland' da ke~f edif en ahcr 

radyo istasyonu meselesi 
Nevyork; 15. a.a. - Nevyork-Hernld

Trlbune, Groenland'da bir Alman radyo 
verici I>OStasının keşfedilmiş olmasından 

bnhsederc-k şöyle d!Yor : 
"Amerikan donanması, Groenland'lılann 

dth·etl ve bllhnssn bu kabil fnallyt>tlF>rle 

1 
bltaraOığına tec!l\'ÜZ edilmesinin önUne 
gecllmek Uzer e Dnn marka mümessilleriy
le yapılan b r nnl:ıı;ma ü~rlne- Groenland 
sularına gitmiştir. C<>rr~·ıın edrn h'ıd1se-

lere beynelmilel hakların Almanya tara
fından tı-ca\'lize uğram:ısınm sebebiyet 
verdiği blr anda bu mesele hakkında dev
letler hukukundan bahse-tmek doğru de
~lld.lr. Bu sebepledir ki, Amerika Blrleslk 
Devletleri hareketlerini bundan böyle a
meU tatbik sahası kalmıyan meşrQ bir 
bltıı.rafl~a lst1ntıt ett.!remi~klerdlr. ,, 

J ________ s __ E ...... _R ____ B __ s ___ T ____ • ___ c ___ T __ u ____ N_· _______ ı 

eslek ve me le bil • 
ısı 

Mühendis Dr. Hasan YÖRÜK 

FJSkiden meslek dediğimiz zaman !erin yapılması yerinde olur kanaa -
aklımıza gelen şey, yaşama ihtiyaçla- tindeyiz. Okutulmakta olan birçok 
rımızı gidermek için başvurmamız ge- dersleri biribirine bağlamak ve ara • 
reken vasıtalardan ibaret kalırdı. Bu- larında esaslı bir ahenk kurmak doğ
gün ise bu kelime bütün dünya ileri ru olur. 
memleketleri ölçüsünde şunu anlat - Bir meslek mektebinin verimi yal -
maktadır; kendi mesleğinde vazifesi - nız bu mektebin teşkilatına ve orada 
ni başarmak isti yen herkes, işinin eri ı okuyanların nevilerine bağlı değildir; 
olmak zorundadır. Aynı zamanda bir bu iş aynı zamanda o mektepteki okut
meslek erbabının bütün benliği ile o ma ve terbiye işlerinin keyfiyetiyle 
mesleğe bağlı bulunması da zaruri - de ilgilidir. TeşkiHitın ve müfredat 
dir. Sosyal bakımdan bir ferdin bir programlarının mükemmel oluşu mu
mesleğe girmesi, birinci derecede vaffakıyeti elde etmek için hiç bir va
kendisinin ve ailesinin hayatını ka - kit kafi değildir. Muvaffakıyetin el -
zanmak kaygusu demek değildir; bu de edilmesi için değerli öğretmenlere 
işte bir de milli hayaun icap ettirdiği ihtiyaç vardır ki, geçen makalemde 
ahlaki vazifeyi yerine getirmek öde- de temas ettiğim üzere bunların ye -
vi vardır. Bir insan bir meslekte çalı - tiştirilmesi, mesleki yetiştirme siya -
şırken yalnız kendi ihtiyaçlarını gi - setinin esasını teşkil edecektir. Bu -
dermek fikri ile hareket ederse, lbu nunla beraber mesleki öğretmen ye -
insanın, yiyeceğini arayan bir hayvan- tiştirmek işindeki müşkülleri de hiç 
dan farkı olmaz. Bir meslekte çalışır- bir vakit ihmal etmek doğru değildir. 
ken ahJaki vazifeyi, yani milletine Çünkü bir öğretmenin bir yandan ter
hizmet etmek vazifesini de göz önün- biyecilik sanatını iyice kavramış ol -
de tutmak her meslek erbabı için bir ması diğer taraftan da pratik meslek 
borçtur. bilgisine tamamen vakıf bulunması 
Mesleğinin bütün inceliklerini kav- tazırndır. Hatta bu hususiyetlerin te

rıyan bir kimse içten gelen bir gay - mini dahi isi kökünden halletmiş ol -
retle işine sarılır, böylelikle milleti - maz. Zira bu öğretmenlerin aynı za -
nin yükselmesine yardım etmekle be- manda genel ekonomik ve teknik ha
raber insanlığa da hizmet etmiş olur. reketlerle de temaslarını muhafaza 
Milletlerin akla dayanan planlar çev- etmeleri lfizımdır. Nazari ve pratik 
resinde yaptıkları bu yöndeki çalış- bakımdan mükemmel yetişmiş bir öğ
malar milletler arasında karşılıklı retmen bir kaç sene müddetle yalnız 
menfaatler doğurur ve insanlığı yük- tedris işiyle uğraştı ğı takdirde, pra
seltir. tik ekonomi hayatının yabancıı;ı olur. 

Bütün meslekler veriminin böyle - Bilhassa ekonomik ve teknik sahalar
likle aynı istikamete çevrilmesi ve <la daimi surette deği'?iklikler göste
aralarında birlik temin edilmesi iledir ren bir devirde yaşadığımız için öğ -
ki bir memleket ekonomisinin inkişa- retmen kısa bir zaman için vakit va -
fı mümkün olur. Bu mevzu, yalnız kit pratik hayatta çalışmazsa, mektep
şimdiye kadar söylediğimiz esasların, te kendisinden beklenen ödevi yap • 
yani meslek ideolojisi ve milli siyaset maktan aciz bir hale gelir. 
ülkUlerinin teminiyle halledilmiş ol- Şüphe yok ki devlet, gençlerin pra
maz. I:ğer sanat erbabı teknik bakım- tik ve nazari yetişmelerini vazife 
dan zayıf, mesleğini iyi kavramamış olarak meslek mekteplerine verirken 
ise. millete hizmet fikrini gaye edin- bu ödevin başına mesleki ahlak pren -
miş olması aranılan neticeyi temin e- sipini koymuştur. Bu sayede memle
demez. Bu sahada da dev adımlariyle kette namuslu tüccar. sanat erbabı ve 
yapılan teknik ilerlemelere ayak u y- miiteahhit bulmak kabil olacaktır. 

1 durabilmek için mesleki yetiştirme Rilgi ve iktıdar miihimdir; fakat on
ı işinin bilgiye dayanan temellere da- dan daha mühim olanı vatan sevgisi ve 
1 yanması ilk akla gelecek t edbirdir. doğruluk prenı.ipine dayanan bir ka-

l Meslek mektepleri pratik sahada el- rakterin mevcudiyetidir. Meslek öğ
de edilen ameli bilgileri, makul ve retmenleri bunu bilerek memleketin 
pianlı bir verim haline koymayı öğre- yükselme ve kalkınma işinde birinci 
tir ve meslekler arasında bir nevi sınıfta yer aldıkların ı unutmamalıdır-
ahen le me yaratır. lar. 

İsviçre İ ngiltere'yi 

protesto etti 
Bcrne; 15. a.a. - ls\'lcre afonsınm bll

dirdl~lnc göre, Buhvll'ln bombardıman e
clilmeal hMlseslnl bllyUk Brltnnya hükU -
met i nezdinde protesto etmesi ve yapılan 
hasarlar için tazminat istemesi hususunda 
lsvic;re'ınin Londara elçisine talimat ve -
rilmiştir. Elçi, bundan başka hadise kur • 
hanlarının ailelerine de tazminat verilme· 
sini istiyecektir. 

ÖLÜM 

(~_R_A_o._v_o_,J 
Türkiye Radyo Difüzyon postalat1 
Türkiye Radyosu - Ankara RadyosU 
-- ( Dalga Uzunluğu ) -

1649 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
81.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P . 
19.74 M. 15195 Kc/ıı. 20 K\\·. T. A. Q. 

PERŞEMBE : 16. 10. 1941 

7.30 Progrnm ve Memleket Saat Ayatlt 
7.33 Müzık : Hafıf Program (Pi), 
7.45 AJANS HABERLER!, 
s.oo MuLlk : Hafı! Programın d~aıos 

<Pi>, 
8.30 8.45 EV1N SAATİ. 

12.30 Program \' Memleket Saat Ay&r'
:12.33 Müı:lk : Frısıl Şnrkılan (Kadınf•r'• 
12.43 AJANS HABERLERİ, 
'13.00 Muzık : Faıı;ıl Sarkılan Progr~ 

nın ikinci kısmı, L 

13 30/14.00 Mu1lk : Kar~ık Program <1'1 

'18.00 Program ve Memleket Saat A'/~ 
lS.03 Muzlk : Rndyo Caz Orkestrası CW 

rnh'm Öıgllr ve Ate$ B~kleril ı 
18.30 Mllzık : İner Saz Faslı, 
ı0 00 KO~'ŞMA : <Der.Jeşme Saat11• 
19.15 MUzlk : Rndyıo Caz Orkestr~ 

l!l.30 

Programının lkln<'l kısmı, ~ 
Memleket Snııt Ayan ve AJA?' 
HABERLERİ, 

19 45 Serbf'st 10 dakika, 
19 :;::; Muzlk : Dlln~·n $arlolan CPl>ı 
20.15 RAIWO GAZETESİ. 
20.45 
21 00 

21.10 
21.30 
21.45 

22.30 

Müzik : Yeni Snrkılar, 
ZlRAA T 'l'AKVlMİ, 
MUzlk : Pı>srev, lk>ste ve Semaı!t' 
KONl'ŞMA : C Şiir Saati ), 
Müzik : Radyo Sl'nfonl Orkestı',,
($f'f : Emst Praetorlusl : ı 
1-Borodtn : 3 Qncn <Bıtrnetıı!! 
Senfoni, .,; 
2- Ahmet Adnan : İki prlct- ~ 

Mst : Ruhi Su. 
3- Ahmet Adnan : Sihir ra~· , 
Memleket Saat Ayan, AJANS Jt>, 
BF.RLERl; Zlrllllt, F..sham-TeJ!\11 1 

lllt, Kambiyo-Nukut Borsası Cf'i 
yntl, 

22.45 MUzlk : Dıınıı Müziği CPl>, 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Kapa? 
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i LANLARINIZI 

Bayramda (ıkacak olan 

KIZ LAY 
gazetesine veriniz 

Böyle lik le hem bir hayır ititıt! 
hizmet etmit hem de ilanlar'' 
nızı on binlerce yurtta§ tar•' 
fından okunmasını temin et· 
m it olun unuz. 

Şartları öğrenmek içiıı 

~ Ulus ilan memurluğuna 
i. i: Her gün müracaat 
d edebilirsiniz 
.... .... - •• : ... --·· ........ -:ı=:mtW'" ~ ................................ . ___________________ _./ 

KABIZLIGA KARŞI 

NORMACOL 

Meslek mekteplerinde ilerde görü
lecek ilerlemeler, bunlara yükletile -
cek vazife ile sıkı sıkıya ilgilidir . 
Meslek mekteplerinden beklenen ga
ye hemen her memlekette biribirinin 
aynıdır, diyebiliriz. Sınai kalkınma, 

memleket içinde geniş ölçüde bir re
fah, her memleketin bu hedefe müm -
kiin olduğu kadar kese bir yoldan 
erişmek istediği de aşikardır. Ancak 
meslek mektepleri organizasyonları 

itibariyle memleket ilitiyaçlarına uy
gun müstakbel inkişaf siyasetine ay -
kırı bir halde bulunursa, bundan do -
ğacak tehlike büyük olduğu nisbette 
önlemesi olmıyan bir zarar da doğu -
rabilir. Şurasını da kaydetmek gerek
tir ki, mektepler hiç bir zaman bışlı 

başına bir gaye değildirler; çeşitli 
gayelere göre organize edilmiş birer 
vasıtadırlar. Hepimizin bildiği bu 
şartları kuvveden fiile çıkarmak ha -
kikatte kolay bir iş değildir. Her tür
lü mesleki yetiştirme organizasyonu 
ancak memleketin ekonomik bünyesi
ne uygun oluşu ve o memleketin can
lı kültür ideolojisine bağlı bulunuşu 
nisbetinde faydalı olabilir. 

. 'f 1 
" Bağırsakları nonnalleştıfl 

An'kara Aall)'e tlcnret mnhkerne31 AzAsı tm- Kabızlıktan 5lkllyct edenler dalma ~ 
ran Oktem, Heybellada senataryomu aststanı ve mütcharrlşllrlcr ve lıtntılarını. "' 

Bu işin memleketimizde tahakkuku 
için Milli Şefimiz İsmet İnönü kıy -
metli direktiflerini vermiş bulunu -
yorlar. Memleketimizde mesleki ye
tiştirmenin her kolunda ilerde görü
lecek inkişaflar hakkında bu günden 
kati bir şey söylemek mümkün olma -
makla beraber, bu iş ehline verilmiş ve 
bu suretle esası kurularak, ana hatla
rı çizilmiş bulunmaktadır. Bu iş pHin
lan ırken ekonomik hayatımızın tek -
nik ile olan zaruri münasebetlerinin 
göz önünde bulundurulacağına şüphe 
yoktur. Çünkü bu bağlılık yalnız eko
nomi siyasetinin değil, kültür siyase
tinin de esasını teşkil etmektedir. 

Şurası kayda değer ki, meslek m ek
tepleri, bünyeleri ve çalışma tarzları 
itibariyle umumi bilgi müesseselerin
den farklıdırlar. Umumi bilgi mües -
seseleri bu hususta oldukça müstakar 
bir şekilde bulundukları halde mes -
lek mekteplerini ekonomik hayata .sı
kı sıkıya bağlı teşekküller olduklar ı 
için, bu hayatıq icaplarına u ymak v e 
sık sık şekil değiştirmek mecburiye -
tindedirler. Bu suretle ekonomik h a
yatın ihtiyaçlarına uyarak yeni bilgi
leri süratle öğretim çevreleri içine a
lır ve teşkilatlarım da tekniğin dina
mik seyrine uydururlar. Bu itibarla 
ileri endüstri memleketlerinde mes -
teki yetiştirme usulleri birdenbire 
kavranması güç olacak kadar mudil 
bir vaziyet arzetmektedir. 

Memleketimizde de bugün m evcut 
meslek mekteplerinde yeni ekonomik 
hayatın ica,p ettirdiği bazı deği§iklik-

doktor Şeret Öktern'ln babası SUle:rman Ok· ı ze\klertnl kn>·betmlslerdlr. ,ı+ 
tem 1stanbul'da vefat etmlsllr. Merhum lııtan- KabızUk bun(lnn dolayı ıtzyoloJlk •,, 
bul'da kırk sene 11carct hnyatıniln talışm15 ve dahilinde \"e tabii olarak gtdcrıımektedı11'' 
muhitinde kendisini ıcvdtnntştl ı\ Hah rnhmct ı r:ayc, Hnl tesir tarzına malik olan ~o ıı.ı~ 
eylesin. 4858 

1 

ı.e elde edllmlıtır. Saf nebati Nonnac:01~, 

Sebzelerin günlük fiyah 
BEI.EDİYE REİSLİGİNDEN: 

Sebzelerin gUnlUk Azami toptan Ye 
perakende satııı fiyattan 
-( 16-10-1941 )--

Toptan 
V asaU Perakende 

Cinsi ve menşei Fiyatı Fıyatı 

Ispanak (A) 7.5 12 
Lruınnıı (A) 4.5 6 
Pırasa (A) 4.5 6 
Kereviz (13) 12 18 
Kabak (Bl 15 22 
Ayııe fasulye (V) 16 24 
Çnlı fasulye (A) !!2 
:Barbunye (M) 17 25 
Domates (A) 9.ı> 14 
Kemer patlıcan (V) 15 22 
Yuvarlak .. (Ad.) 15 22 
Bamya (B) 35 45 
Dolmalık biber (B) 11 15 
Sivri biber 
(Bursa - Tu!"§Uluk) 18 25 
Patates (Ü) 9.75 14 
Kuru soğan (:M) G.5 10 

(A) Ankara, (M) Muhtelif (Ad.) 
Adana, (B) Bursa, (V) Ve7.irhan, 
ve (Ü) UrgUp memleket menşeli 
mallardır. 

KADIN TERZİSİ 

CEMAL BÜ ÜN 
Bu ayın 16 ıncı per§embe ve 

17 inci cuma günleri Ankara 
Belvüpalu'ta kı~ kolleksiyonu
nu göstereceğini saY.ın mütteri
lerine bildirir. 

tikleri ba~ırsnk 1~ nı1ckllerle karııtı~1 rJıf ~ 
Jdatlnt bir hal almakta, 1l9mckte ,.e ~ 

1 de ba~ırı;ıık tc:lndf'kllcrlnl yumueak 118 r/ 
kolayca knynn bir hale getirmektedir· ,Jf 
neticesi ole rnk balıırsaklnr dtyare oııt' ~ 
b040 lmaktadır. ı:'~f 

1 sız de bir kere tecrübe edlnl.z, aynı I 
elde edersiniz. el•~ 

1 
Normncol tamamen urarııızdır. SU~ıl 

1 
layı co<:uk!ar ve ynılılar da kuUanab 

Bugün 

ULUS SİfUMASINDA ,ıt1 
Beyoglu sinemalarında 3 11 

durmadan devam edetı 

Singapur yol~ 
oro' 

Dorothy L am our - B ing ~ur 
· ıe p 

Neşeden yarat ılan, prJcı 1

0,ıı 
lenen, her kalbi fe the 

bir şaheser 

Ayrıca : • ~i 
V cncdik'te vazo 1~0 

Seanslar: 14.30 - 16·.> 

18.30, 21 de ~e' 

Gece ı1:in •erlcrinizl gnııd 
kapatınıJ:. 

~---Tel ı 6294 
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1 ngiliz hava tebliği 
ıı Londr • 15. a a. - Hava ve emnl~·et. 
e~areuerıntn tcbU~ı : 

ld rllm-.ğe değer bir hfıdlsc olma -
~ır. 

Lo *** lığ : ndra, 15 a.a. - Hava nazırlığının teb-

ALM N'tA 
R' U' /\. N 

KORKMUYOR 

B. Göbbels'in bir nutku 
Bcrlln, 15 n.a. - Ahnnn propaganda nazırı 

M. Göbbels nasyonal·ı;os)allst partisi mllmcss I· 
!erinin llnUnrlc sö::;ledlitl nJtukta bllhııssn de· 

n._ mlatlr ki: 
t.e. ıbardıman sen.isine mensup Blenhclm .. _ Artık hlc bir nblukıı bizi ne bırnknmnz. 
a tareıe ı. buı:un, Hollanda kl> ısı ac.kların· llam maddeler sahasında dU5I?lanlarımıza olnn 
cu duur. n ı:ernıler ne Vj! Havre doklarına hU· UııtUnlUf'Umilz bugUn her zamnndnn ziyade be· 
lia~~~ >apmıslardır. Av tanarelcrlmlz, llrmlstlr. Dtı~an kendi zararına olarak )a· 
Ilı.iz a Y ı:ı n hücumda bom'Jn ta::;yarell'rl· vaı yavaı nnlamııtır ki Almnn>·a•yn ne a~ker· 
111 e rçf kat etmlı ve dort düşmoın tnyyııresı· ll.kte ne dl? lktısatta tnarruz edilemez. Almnn 
lll(> dJ5.ırmıı,tur. Dlrcok bombanın rıhtımlar 1 ali1cerlnln kahramanlığı sn::;cslnde sov>etıer 
laa r nde ve llll'andakt vapurlnr ıırneındn pat· Bırllı:tlnln elinde artık ask<'rl sn hada bir rol 

1~ 1:1\M.lll"lU tü n ' r. o::;nıyabllecek taarruz s !Ahları kalmnmıttır. 

Neredilcn bir rapora göre 
. -

Greer destroye i 
bi r e iza!tı ile 
nasıl çarp ştı ? 

\lJnıı 1 mcı ııayraaııJ 

Nahiye teşkil ve 
idaresine dair b · r 
proje hazırlandı 
LJaut!l)'e Vekilliği nahb'e teıkıl ~e ld!l

re~ı hak" ında yeni b!r kanun proksı ha-
ı •• n. ır. Projeye göre nahiyeler \al k· 

lerin °'°"rkez kazasiyle d ğer kıı1.11hrına. 
baglı kasaba, köy, mahalle, cıftlııder ile 

durtunu ıı:&termiatlr. Amerikan dcstro::;el'll de- da !"·· idaresi kanunJna 
nlzaltının izini bu ııuretıe takibe bnılamıı ve ~ınık evlerden vl ...,et . 
bulundurıu Ytlrl teı..ız.e b ldlnnl•Ur. 1 göre kurulacaktır. Bu kasaba ~ e k > U• 

Ueyıınattn bu hareketin, vaz:b·etınl bildir- den ba:rındırlık, lktı.sat. toplu ynşa)ı.ş, snğ
mcııl ve tukat hılcum etmemesi hakkında !ık ve münakale lmklı.n ve şart arı bnk• n· 
Grccr'c ~c,.,ııen emre uyı:un oldul!unu bildir- larındnn ötekılerlne üstün olanlar n'llı )e 
meklcdlr. Amerikan ı:emlsl nıı.t 12,4 e kadar merkezi olnbllecekllr. Nahiyeye, merkezi· 
teması muhatnza eımı:ıt.r. Saat 12,40 dn de- nın adı '\erılC'cektlr. Nahiyelerde \·alllerln 
nızaltJ >ol dcaı~tırC!"ek Greer'c >nklnsmı, , e tayin edebileceği blrkac nah.ye klttlbl ile 
Grccr bunu acıkca tarkctmlı;tlr. Saat 12, ı de 
denizde torpll ntıldıl!ını ı:l>stNen kabarıklıklar sağlık memuru, ebe ve knrakol buluT\a-

l?ıl u har<'k:ıttnn 7 bomba ve blr av tan·aro- Henüz mevcut olan sovyet taarruzlarının bir 
z donm;:-nı tır 1 • müddet daha b01 ::;ere Umltıılz bir mukavemet Şark cephesine gönderilen italyan gönüllüleri 

ı:<lrülnıüştUr. s nt 12,49 da bu ı;:cmlnln >üz raktır. Nahl) e rnerkezlc>rlndc nahiye mü· 
metre kadar ı:crtslnde bu torpilin izi, 12 58 de dilrünün ba$kanlıılında bir nah ye meclisi 
de ~J(J nw• c onde tklncl bir torpllln ızı ı::tı· kurulacaktır. Nahiye mecllsın n {lyeıerl, 
r .:mıı,ıur. Torpido muhnbl teması ka)bct· nahiye lclndekf belcdl)c!erın reısleri ıle 
mlş takat ımnt 15,12 de yeniden temn,ı kura- köy muhtarları o!aC!lktır. Nahiye mecliB
rak dc11lzln altında bulun.ın al nan ı:c-mlslne lerl hiç olmazsa a)·da bır defa toplanacak· l ngiliz tayyarelerinin 

Yaptıklar1 akınlar 
~~ı:ıdra, 15 a.n. - İngiliz Hava Neza • 

ı:ııı:ı tebliği : 
to~Uı:ı gece İngiliz bomba tayyareleri gU· 
b ~ bir havada Almanya'nın cenubundnki 
~eflere taarruz etmışlerdir. 4 İngılız 
;aresı kayıptır. 

)' eniz tayyareleri gece devriye uçuşları 
t 'Pıı.rak Norveç kıyıları açıklarında orta 
;~ııtıtoda bir dlişm:ın iaşe gemisiyle 
'llırıse . adaları aı;tklarınun b:ışka bir düş • 
laran 1ll§e gemisine taarruzlar bulunmuş • 

dır, 

t Düu @ndüzkll hnrC'ketlerden bir deniz 
lYyareııı dönmemiştir. 
~ l3eaufort tipinde bir İngntz deniz tay
ı at'C!l, Norveç sahill açıklarında dUn ak • 

0~ d~man tayyroeleri aramakta iken, 
tt tonilatoda bir iaşe gemisine hücum 
tı lllletır. Gemiye blr toı-pll is::ıbct etmiş • r. 

Libya cephelerinde 
'llıul<a.hıre, 15 a.a. - !nglliz Orta-şark u-
L~ k~rargtuunın tebliği: 

b r ~ada, 'l'obruk'ta, dUn sRbnh erken. 
ll;ı •ng lız kesi! kolu, müdafnnlarımızın cc
lla D do~u kroslmlnde blr düşman karakolu· 
kolcı ddetıı bir hUcum yapmıştır. Bu kara
"e akı ltaiyan garnizonu knyıplar vermiş 
tnu lollradan geri kalan 14 kişi teslim ol
ta ~ur. 13/14 llkteşrln gecesi, birçok de· 
tıır llıtnan tanklarının dolaştığı duyulmus
~F'akat sabah güneş do~duğu zaman bu 
llt lr lotıtumuzun ateş sahasının 6tesl-

lt~tınısıerdlr. 
'tıdut bölgesinde, keşlt kollarımız düs
ltl'ta a bizim arnmızdakl sahayı taramıs • 

d:ı hiç blr temas kurulamamıştır. 

lngiliz Ortaşark 

1ct~bava resmi tebliği 
'4.ı~ e, ıs a.a. - lnı:lllz hava ku,etıert Or

ıa,1 11."?ııunı Jaırard.hının tcbllğl: 
l'lııe ... • 1.ıttt'ırın gecesi lno?lllZ hava kuvetle· 
il "''t • llt~ n•uıı aQ:ır bombardımnn taY»arclerı. 
l! llta.ır \e 'I'rablusıınnı'a hücum et.mhlcrdlr. 
\'e cıl!tıı.ı ile t'aaa he<let olan Jlman ele alınmıa 
r'-<ı:.ıı ttoıu atUJyelerı ile telsiz ls~syonu a· 
I· a. bU ~ta.t'D' :V'1k bir yanıı:ın cıkantmıstır. Trnb· 
ıı.btt kı. laııanyol mend1ref;lne birçok tam 
illi ete ~Cll'<lllmlstır. Limanda üc bUyUk ge

tJ e ruı tıaıanmıı. taknt hücumun nellceıe-
lluıı ~cınıuır. 

t'tı: e b l>erne•nın ıımnllnde Tobruk yolu üze
cııııı '4.lr dutrruın tnnnre ln!4 meydanına hU· 

la.1 lntr. 

ltı-ı, ı.ı" 11ktrırın ı;:ccesı, <!Usman av tayyare-
!'!> \ita• 

et ı:ıu Ya Ytıklasmıslardır. Av ta)-yarelerl· 
llıı.th:::nan avcıınrına hücum etmh ve kara 

t!. u:ı rn 1 ı.:" ııı vzııerlml:ı: at~ acmıılardır. B r 
""b r 1~ laYnrcsı <lcnl:ı:e <lUsUrülmüs. bas· 
b beıı:;-Yare hasara uıtrntılmıstır. 
it ta:.-y laY)'arelerlmlz, Ca~tfi'I Vetrano'da 

ile .ı .... lire ıneydanını bombardıman ctmlı ve 
... ue"ı 

lııtııe lnrııtık çıkarmıstır. 
teıer t•z•tn ınc"kez bölgl'slnde deniz tayyn-
tt z bir <lU ü 
1 

•r 'l?Tl'ln ı:emı kııtııeslne h eum 
(1 ~ht Orta bOyUkıtı'kte bir ticaret ı;C'llllslne 
t lı 14 t ka::;dedllmlıtır. Bu gemide ::;nngın 
t,... \'e 10 .. 

·~ı ti nradan denize batmnkta oltlu.,u 
>tr r.ıu llUr. Bu ı;:emıyt koru::;an bir dcstro" r,., b 

.,Uıu11 l' atı dr>nlzdcn tor>tnmııtır. 
"1ııı ~'1t>n bu harektıta htlrtık eden tayyarele· 

Yalnız bir tanesi dönmemlatır. 

>-Sovyet resmi tebliği 
bu laglto,·a. 

toıu • 15. a.a. - Sov) et haberler 
t~hı {: • tarafından dün akşam nesredllen 

14 ı' 
'ıı&ıt lkte rinde kıtalnrımız Vlazma, Brl· 
tıı "e K 1 e !j~lll a inin J.stıknmC'tlcrlnde bilhassa 
~ d rn °1tnak üzere b.ıliln cephe üzerin· 
Ş dd1ıt~la muharebe etmişlerdir. 
~ -t "ı 1 muharebC'lerdcn sonra kıtala 

•arı '"12 İlltt 0 P<>l şehrini bo !lltmıslardır. 
lldıı <' rınde 27 s ha\•a muharebcle-

Qe. Ve 62 
~ nıa.rıncı sı de düşman tnn•are meY· 
b r,.li t 8 olmak üzere 89 Alman tay • 
~tı1c, ~hr P edllmıstır. 23 tayyare kay • 

d~ 14 llkteşrtnde Moskova yakınla • 
Alınan tayyaresi dUşilrillmUştUr. 

~ lt,~k ııı: ... * 
~ toau o~a, l~ a a. - Sovyet Haberler 

hı ~ • rafından bu sabah neşredilen 
1. . 

1, h1c.I',. 
b lUn " 1

" gec<'si kıtııhırımı:r. dilşmıın-
t it ~, ~:P~e bovunca ve Vlıu!ma. Rrt 
(! ':) li Ol lınln İstlkamctlt'rinde tıllhRS!IO 

~ illak üzere muharebe etmişler 

l\lnıan .. bl•w• 
L l:i"rıı resmı te ıgı 
•ııı.... n, l:S 

it atıcı1nı ~ a.a. - Alman orduları ba~ • 
~ u uaı ~-nnın tebliği : 
1 ıı 1hl're ~~ tebliğle tıe bildirilmiş oldu· 
~ ti lırra 'lzma knııimlnde çevrilmiş o· 
~ ,_'rı • bııı° ltuv<'tlPrl tıımamlyle imha e • 

'" 1'!nll'<tnd • • 'ı dı- d ır Rrı<1n" etrııfındakı 
'l> " n .. rrııın n ln'1qııhı Rr<'lı nrıı!lı ke
l )ı 'l"V~tn t 
ufııı llı .. .., 1 " Mekt"ı'lir Bıı \•eni mu· 

" 11~ntı~t :ı ... ll'llh'll"l'b""'"'" l'!!lrlı>ri liOO 
Uf)" it Vf' b >tt J hıtrbı ovunıı d<ı 11rtmnktRdır 
l\, '8ir1erti1 nln b'ııııınd\lnberi alınan sov
li! '>ıı,.J zı n Yektl.nu daha ıtmdlden 3 

~ ll.';>llt t Yadeıı!yle aımııtır. 
0 lt l'lVvareı rt 5 · O\'a•cıa e l ılkteşrltı gecesi 

lllUh!m askerı tesislere taar " 

göstermeleri muhtemeldir. Sovyetıer Blrltit ne 
karıı )apılan harp knzanılmıı takat daha bit· 
mc~lgtlr. BuırOn alman mllletl ıunn emin bu• 
ıunuyor ki dol!;udnn gelen tehlike artık kati 
olarak ortadan knldırılmı&tır" 

Hess muhafızlannın 

yediklerini yiyerek 

İngiltere'de oturuyor 
Londra; 15. a.a. - Hasta ve ) aralı harp 

c.sırıerının 1929 anlaşmasına göre. mcm • 
leketlerine iadesi için ynpılnn sörU~me -
lerın devnm edip etmediği hakkında bir 
mebus tarafından dUn Avıım r\:amarasında 
sorulan bır suale ce,·np veren hnrbıre na
zın M. Marge.s.son söylQ demiştir : 

derhal bir bomba atmıstır. Bu hUcum neticesi lardır. Nahiye müdUrler!ne belci ye, kBy 
ta) in ed l("ll'lcmlstlr. I" 

Don'lnmn bu rnı>0ru Ayan meclisi deniz 
komls::;onun ı istet! Uzerlne vapur ka)'IPIA· 

1 rına mUrnı:ant ed~":$tlr. 

· Bulg~r başvekili 

B. Filof Budapeşte'de 

vı aYCt husust idareleri bUtcelerlnden Da,-
klllye Vckifü~lnln ıtöslerecC'ğt tipte evler 
)'aptırılacaktır. Nahiye müdUrlerl nnhly~ 
den mesul olacaklar, evlenme memurlu• 
!}unu yapacaklar, Cümhurlyet Müddelu• 
mumilerl gellnclye kadar onların vazife 
ve sel!Uıl) etini kullanacaklardır. Nahiye 
katıplerl her türlü nahiye l&lnl, nUfusu 
5000 t gecmlyen nahiyelerde de nüfus mu. 

Bud:ıpe:ıte 15 a a - Rulı:ar ba« cklll M. I amelelerin! yapacaklardır. Kil tipler ayrıca 
F'llnrr rt'rnıl bir zl>nret >n:ımnk Uıe·e, buırnn nahiyenin mukelle! ve mesul veznedar ve 
nıııı ıııc,lc:'ye ı:Plmlstlr. M Fllrırt tsı11~yondn mulPmNli olncnklardır. 
bnşnkll \'(' hırlr1'C nn,ırı M. B:ı·dM'I}', Al· Nahiye meclislerinin yapacağı 
mıımıı, tta•~a. Japon~n RoMnıwn, Slovnln•n, 
rı )eri ,.e Flrı'Anrl ya. llır\'a tbtıı!I m'lslahat· i~ler 
gü:ı:nrh•ı tnrarı'ldan kıın hnmı$tır Nnhb e m<'cllslerl kendi kendilerine, beı.. 

"- Görüşmelerin kesildiği 6 ıtkteşrin • 
denberl lnglllz ve Alman huırnmetlert nra
ısındn :reni hiçbir muhab re olmamıştır. 
İngiliz htikümetl, bahsi geçen hn.sta ve 
•yııralı harp esirlerinin memleketlerine la
d<'SI fc;:in hfıml bir devlet vasıtasıyle gö • 
ril~melerln ycnidrn açılmasına her zamar. 
hazırdır. Sanıyorum ki, bu hususta ya • 
pılacak yeni teşc>bbUslere chlr hl<: neşri

yat y11pılm11macıı daha iyi olacaktır ... 

flarkof'ta yılda 50.090 traktör yapan büyük fab,•=k:ılar 1 

BneH•k'll M Fllotf huı:Un ö"ledrn 11011"'1 il günlerde veya nahiye mO iürilnıln isteJı 
k·~ı nıılbl nmlrnl Horthy tnrat.n<l~n knbul lle nnlıi~·e lclndekl kasab!ı., k!ly, çlftllk ve 
ed1 lmlştlr. dağınık evler halkının dUzenlnl, satht;:ım. 

_ - şenlığlni, kalkınma ve Uerlemeslnl koru

Bundnn eonrn, H css'in ne yaptığı 
ve hangi ş:ırtlar içinde gözaltında y 
bulunduğu meselesi ele Av11m Kamnra • 
sında bahis mevzuu olmuştur. M. Mar -

(Başı 1 inci sayfada) 
hakkın • de muharebe bUtUn ş ddelı.> le devam et

gesson, şu cevabı vermiştir : 
"- Heııs'ln ne yaptıt:ı 

da ifşada bulunmak umumt menfa • 
ata uygun olmıyncaktır. Kendısl, muhnfız· 
lannın yedi.C:l ayni yeme{:! ye{ll"ktedlr. 
Tabii, kendisine hiçbir mnaı1 verilme • 
mektedlr ... 

İngiltere üzerine yapllan 

hava akmlarmda kaç kişi öldü! 
Londrn; 15. n.a. - Gcı;;cn eylUI ayı lı;;ln· 

de lnı::lltere Uzerlnde yapılnn hava akın
ları yi.ızünden 217 kişi ölmüştur. Bu ye • 
ıktlnun 87 si erkek, 73 ü kadın, 45 şl 16. 
~ınsından kilı;Uk çocuktur. 12 kişi de teş
his ve tasnif edllemem!ştlr. E)·lUI ayı için
de hnvn akınlnn nctlce~lnde yarnlanıt> 
hastane:ı.·e yntanlann mecmuu da 269 dur. 

ruz etmişlerdir. Hnrp iktisadını !lgillyen 
tesislerde de bir çok yangınlar çıkmıştır. 
Cebc!Uttarık açıklarında bir İngiliz deS· 

troyeri bir denizat tı tarafından batırıl • 

mektedir. 
Krasnayn Zvc>sda gazetcs nln bildirdiği· 

ne göre, l\loskovn'nın bntısıncln sovyet ku· 
vetlerı almanları bır köyde.ı iki defn geri 
ntmaf;a muvaffak olmuşlar \'e 96 tank, 22 
zırhlı kamyon, 95 otomobtl ve iki tayyare 
uıhrip etmişlerdir. Almnnlar 15.000 ölü 

\'ermlşlerd r. 
Bununla bCornber, gazete, almnnlnrın 

"N" remzıyle göstc>r len ş--hlrden pUskilr
tüldükten sonra takviye kıtalan nlmağa 
mu' atrak olduk annı , • .., us "1nr\•etlerinl 
geri at arat ı;c.'hrc glrdlklcrlnl kabul et
mckted r. 

Alman h11va kuvctl!'rl, sovyct demlryo
lu istns~·onlarını durmndan bombalamak· 
tadır. Fakat kızıl hava kuvetlc>rl de al· 
man kollanna hücum etmekted r. 

Krasnaya Zvc~rla'yn göre SO\'YCt tayya
releri altı gtlnde 105 tank, 605 otomobil, 
14 batarya, 54 tnnk karşıkoyma topu ve 
101 müstahkem mevzi tahrip etmişlerdir. 

Soğuk ve kar almanlarn bir bakımdan 
yardım C"tm"klC'<lır. Almanlar, don tutarak 
daha emin bir hale gt'lmiş olan lklncl de· 
rerC'dc yolları dn kullanmak lmkilnını bu-

nııştır. luyorlar. 
İngiliz tayyareleri dlln gece zayıf ku • 

vctıerlo Almanya'nın batı ve cenubuna 
bir alon yapmışlardır. Atılan yangın ve 
ınrııA.k bombalarından muhtelit yerlerde 
hnfit' hasarlar olmuştur. Altı İngiliz tay
yıı.rr'll dllııllrlllmü§tllr. 

Alman hususi tebliği 
Berlln, 15 a.a. - Alman orduları başku

nıandanlığının hususi tebliği: 
Brlansk ve V'lnzma çlfte meydnn muha

rebesinin sonu yaklaşmaktadır. Bugün, 
Brlansk'ın şlmallndekl ceplerde cember 
altına ahnmıs bulunan dilşman kuvetlerl 
de alman kuvctlerl tarafından yenllmlştlr. 
Alman kuveUerl, düşmana kanlı kayıplar 
\•erdirmiştir. Brlansk'ın cenubundakl or
manlık bölgelerin mdlOP edllmls ve ora
da çember altına alınmış düşman ordula
rının bnklyelerlndcn teml:r.lenmesl devam 

eylemektedir. 
Bu muazzam )'anttn ve cevlrıne muhn· 

rebeslnC' istlrnk etmiş olan alman kıtala
rının külli kuveli. başka harekata devam 
için şlmdlcl n serbest kalmış bulunu)or. 

A?man kuvetlerl şimdiye karlar 560.000 
esir almı~lardır. 888 tank ve 4.133 top ya 
tahrip edilmls vcyn iğtinam olunmuştur. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 15 a.a. - İtalyan ordulan umu

mi kararglihının tebll{:I: 
Tobruk cephesinde, dOşman yeniden 

me' zılC"rlmlze hücum etmiş fnknt bütün 
bu hücumlar geri pUskUrtUlmilştür. Bır -
kaç esır alınnııs \"e motör!U vasıtatar tah· 

rlp edilmiştir. 
Blnsazt'ye birbiri 11rdınn iki havn hücu

mu yapılmıştır. lnCIJak ve yangın bomba
ları. bllhassa yerlllerln oturduğu mahal· 
iP.de hasar yapmıştır. Bir kısmı yerli halk
tan olmak Uzere 23 ö!U ve blrknç yaralı 

var~ır. 
o llktC'~rln tarihli tcblll:cle bllıllrllen 

Amba-Georsis hareketi hakkında alınan 
yeni malt'lmat, dUsmanın a~r kayıplar ver 
mis olduğunu t<'vit etmektedir. Dilsman. 
mut-11rehe mey<lanında 250 ö!U bırakmıştır 

Düsman tan·11rPIC"rl. t'11lag'd;ıkl men:ll
mlze muvaH11kıyetslz bir hücum yapmış-

Alman ilerleyişi 
I..ondrn, 15 a.a. - Un ted Press: Londra 

askeri m'.lhfillerlne gelen haberlere göre 
ruslar, Moskova'nın batısında sıkı duruyor· 
lar. Fakat almanlar Kallnln bölgesinde sl· 
!indir gibi hamlelerinde toprak kazanıyor· 

lar. 
Almanlnr aynı ıamanda Harkof - Mos

kovn demıryolu Uzcrlnde de Ilerllyorlar. 
Hedefleri hE"rhaldc Moskova'nın doğusu 
istikametinde ilerlemek, ornrla sımnlde 
harekrıtta bulunan kuvetlerle temas kur-
mak ve bu suretle l\lo~kova'nın münakale 
hatlannı kesmektlr. 

Londra'dakl asker! mütehassıslar, hattA 
şu kannatı izhara kadar varıyorlar ki, e· 
ğer alman ileri har!!ketlnln muvaffak ol· 
ınası ihtimali fo:rJalaşırsa rusların seçme 
kuvetıerl feda elmeld.ensc Moskova'dan 
cekllmr>lerl basirC'tll bir hareket olacaktır. 

Askeri müteha ıslar, rus kayıplannı, 
esirlerle birlikte olmak lizere Uç milyon, 
alman knyıplannı ise iki milyon tahmin 
ediyorlar. Sanıldıltma göre bu defa yapı
lan tanrruzdn H tıcr on b n tank kullan
mnktadır. 

Şiddetli muharebeler 
Londra, 15 a.a. - Annalist'in as • 

keri mütaleası: Moskova yollarında, 
muharebe, hatta şimdiye kadar oldu· 
ğundan çok daha büyük bir şiddetle 
ıhükiim sürmektedir. Fakat, şimal ba
tısı bölgesi müstesna olmak üzere al

ınanlar hissedilir hiçbir ilerleme kay

detımemişlerdir. Şimal batısı bölge • 
sinde ruslar, Kalinin'dc çarpışmalar 
olduğunu kabul eylemcktedirler.w Bu 
gösteriyor ki, alman taarruzu dogu • 
ya doğru genişlemekte ve bir sel na· 

sıl yerinden kımıldatamadığı bir ka • 
yanın yanlarından geçerse. alınan ta
arruzu da sovyet mevzilerini yanla -
nndan çevirmiye uğraşmaktadır. 

Londra'ya gelen müstakil haberler, 
sovyet askerinin parlak mukavemet 
duygusunu belirten Moskova haber
lerini tamamiyle teyit etmektedir. 

Sovyet askerleri, parlak bir a·rimle 

çarpışm3kta ve toprak bırakmak zo • 

tırDün gece, bombardıman tayyarelerimiz, runda kalmakla beraber hiç bi: sar • 

Malta'da La Valette deniz üssilne hücum sılma emaresi göstermemekted1:· 
etmişlerdir. Hedeflere tesirli isabetler ol· ı Muhtemel olarak ruslardan zıyade 
muştur. Tayyarelerlmlz1n hepsi üslerine aimanlar Uzerinde daha ciddi surette 

Mnm1lıt11f. kendisini hissettinniyc başlıyan. baş· 

j ka çok mühim bir unsur da kışın yak
l iaşmasıdır. Hatta Ukrayna'da dahi kış 
havebları pek erken ba5 1amışttr ve kar 
ve çamur, şimdiden harekatı büyük 
ölçi;de güçleşt;rmc!-ı:tcdır. Bu cephe
de hareldl'tın yava§-lnması. pek muhte

mel olarak bu unsura ve sıl:ı rus m•ı
kavemetine atfolunabilir. Öt<: :ı. raf

tan. almanların. Moskova meydan 
muharebesine takviye göndermek ü
zere başka bölgelerden büyük mik
darda kıtalar ayıımak zorunda kal -

mış bulunmaları da mümkündür. 

Almanlar cepheye asker, 
Rı.rslar da tayyare getirdiler 
Londra, 15 a.a. - Dıılly Eıcpress yazıyor: 

''l\Ioskova'>n katı d rbcW indirmek le: n Pn 
son lhtl> ntınnnı kıh 1 oldu!:u kndnr toplıynn 
nnzlh•r Smolı'nsk'e ZOO 1111. 2;;o bin kisi daha 

lfa!ya' da 

pan a'on giymesi yasal ! 

yaenk, arttıracak tedbirleri bulup teklU 
e::lec<'klerdır. Nahiye Jçlndekl aulann akı .. 
tılma 'e dal:ıUlmasını mccllslc>~ dQzene 
koyaraklar, köylerin bernber görecekler:I 
işler \ e pnra harcanması hakkında karal"' 

Homn, 15 a a. - Bu >az 1tnl>a'd11 nrırcdl· lar verecekfordır. Salmalar lcln yapılacak 
len hır l'lll rrnmeıl ııantal1nu kad nın değil lllrazlnrı ikinci derecede ve b.r ay Icinde 
erkefıln gt>elı IC'eC'gl 1 n edllmlıll Bu kanuna bır karara bağlıyacaklardır. İhtlkhı 6nle
d::ıımn rlıı.> et ed lll'cmlıt r. Mc Hı Llı:u c'de mc>k için gerekil tc>dblrlerl alncaklar, Slr&• 

bu yu..:dcn blrcok pnra ccz.ılan 'erıımıı \C bu smda ekmek, d ve petrole narh koyacak• 
arada C\ nln a \ lusııncla pantalonla dol111:ın 50 tardır. Mllna!llP yerlerde l<r.t\hsal ve lstlm
::;atı11dıı bir kn(lln1un 200 ı.ret cl'za alınmı8tı. 

Kısa erkek pantalonunun ıı:lyllmr~ı ise 330 11\.k kooperaufi kurabileceklerdir. KilçUk 
liret rczn \erilmesini ~crektlnncktcdfr. bal!!klıl.lnrı kurutmak, kilçUk dere, çay 

Orkestra ~efi ~ay Ventura 

rus cephesinde ö:dü 
He:S nkl, 15 a a. -· BUhln dUn>aca tanın-

yollannı dilzenlne ko)·mak, yo!lan dilzelt
mC'k, progrnm hazırlamak, köprü, çeşme 

\'e ku> ulnnn !yl kullanılmasına bakacak .. 
!ardır. 

ı:ctlnnlslC"rJ!r. Bu askerler Fran~a ve diğer mıı olan hıınnyol orkestra rı Ra::; Vcntunı, 

Nahi>•e mt'dlsleri tarafından alınacak 

kararlar fü\n olunacaktır. Bu kararlara 
a~ kın gelenler ve mükellefiyetleri ynpnu· 
yanlardan 1 liradan 5 liraya kadar para 
cez!lsı alınaraktır. 

ıu:aı al' 111dakl ::;erlerden alınm~·ır. 
l.cnını:rad'ıhn Mııskova kesimine tnnııreler 

rus l'l!Phc inde kahramnnca olmüstUr. 
Rus harbi baelad fıı zaman oı'ke~trrısl>·le 

ı:etlr Jmlst'r. Bu s.ıretıe R ev ile Brlan k a- blrl.kle Helslnkl de bulunu)ordu. Hn~p cıkın· 

50 liraya kndar lidünı: para dl\.valııriyle, 
150 lirayı geçmlyen her tl\rlU işlerden do .. 
{:on davaları nahiye meclislerinin Jçazıı2 
vadfl'slnden olaraktır. :Mı>rllıler daha 
fnı:ln paralı diğer dtıvalan iki tnrafıtı an
laşmnstyle sulh yollylc halled bUeceklPJ'l
dir. Dtıvalar, başka bir yerde görlllemly&o 
cek ve kararlar değişmez olacak ve nnhi· 
ye mildilrlllğil taratından yerine getirlle.ı 

cekllr. DA.valardan ve bunlara alt örneı! 
ve kayıtlardnn pul, hnrç gibi Para nlın • 
mıy11caktır. Nahiye meclisi rinln kazaf 
vazl!C"ııl eeç!len iki Aıo;A ile nah.iye rnUdQ.. 
rll taraf•ndan gRr'ılecektlr. 

r •sındAkl k"•l-n<'.lc mRr •nl K~solrlnı:r'ln em
rine tam ki h v o:-dı.;•u ~ani ıo.ooo tnn·are 
oldu~u t ıhmln eti lmcktecllr. 

Kafinin önündeki harekat 
Mo.c:l<ova, 15 an. - l<ızılordu nun ı:n7.etesl 

olan Krnsna)"n diyor ki: 
"Kııllnln önllnde fe\ kall'tde ılddcttl muha· 

rebcler d<'vam et.mrktrdlr. Dllımoın ilerlemek 

<'n i?L'·nUllU olarak Fin ordu una pıırneütcü 
sır1Ltsıc ıı:lrnııı 'c \'llpur nln r.aptın<ta 6lmUı· 
tur. 

_, ................................... ... 
~ KÜÇÜK DIŞ HAGERLER E 
~ ••....•.•.••.••...................• --

lc'n dar1)('Jrrlnl artırmaktadır Almanlar tank Sof ya, ıs a a. - Bulgar kıralı dun öğle
\'C zırhlı otomobfllerlrr kullanıyorlar. Sovyet den sonra alman devlet nazırı M. Clodiusu 
ordusu ll<'bntln dn)nnmaktadır. \'e bazı kC'Slm· kabul etmi$1ir. 
ler<le almanıar llnlenmlstır. tndl1"1cn alman Stckholm, ıs a.a - lzlanda parliimcn-
ı>arnsütc:UJerl imha olunmu,tur. Bazı dUtmnn 
mUtrezelcrl SO\'>'el mQdaraalıırına ı:lrmeğe mu· 
varrcık olmustur.,, 

Riev düştü mü? 
Lon<lra, 15 n.a. - Hoyter ajansının sallhl· 

>etil ınıııı.ız nıahtlllerlnde ot:rendı{ılne s:öre 
Mookuva me)dan muharebcsı.nl yapı.ln wv>ct 
kıt !arı, insicamı kn> bctmemlşlerdlr. nu kı· 
tnlar büyük lılr inatla hnrbedı::;orlnr. Alman 
taarruzu ılddelle ııerletllmekte ise de vaziyet 
dahn zb·ade rennlaımamıstır. Husıarın Kallnln 
lstlknmetlnde muhareoelcr oldul!;unu bildir· 
dlkleıılne ı;:ore almanlnrın Rlcv•ı alm13 ve do
~uya doıtru bir miktar lclrlcmlı olmaları nıuh· 
temeldir. 

Mojaik l.stlkametlnde cok şlddeW mu • 
1ıar<-~ler devam etmektedir. Fakat al • 
manlar tE'krnr şehre glnnl&e benzl)•orlar • 

Kadın ve çocuklar tahliye 
ediliyor 

Moskova; 15. a.a. - ::>ovyet. hukümeU 
sözclısü M. Lozovskl, dUn aııağıdakl beya
natta bulunmustur : 

"Almanların Mosko\·a'yı hiçbir zaman 
alnmıyaca.klannı biliyoruz. Alman ileri 
hareket.! her gün biraz daim yııvaslamak· 
tadır. Her ı:ccen gün duşm.ana pahalıya 
mal olacaktır. 

''Almanlar hava UstnntnJ;ünil knznnma
rnışlardır. Sovyet tayyareleri büyük blr 
rol oynuyorlar. Dıkkate dC'ger bir hfldlsc 

pazartesi akşamı çıkarılan Sovyet teli • 
i:inde blldıı ııdıgi gıbı yalnız bir gfinde 122 
Almıın tayyaresinin imha edilmiş olma -
sıdır. 

"Kadınlan, çocukalan ve lhllynrlan 
Moskova'dan bir giiçlüğe rastlamadan bo • 
şaltabilmekte olmakhğımız miinakale yol
larımızın kesilmediğine delildir. 

''Almanlar havnlarn hlı.klm değillerdir. 

Alman tayyareleri ekseriya Moskova'ya 
kadar ucmağa çalısıyorlarsa da ancak 
şehrin etrafına kndnr gel blllyorlar. ., 

Moskova muhariplerine 
gönderilen mesaj 

Moskova; 15. n.a. - Moskova muhnrlr>
lerlne gönderilen bir mesnjda şUyle denll· 
mektedir : 

"Moskıovn yolu Almanlar Icln 6lllm yo
lu olmalıdır. 

"HiUer, Londra'yı almak lstemls, fakat 
muvaffak olamamııtır. Slmdl yüzlerce 
Britnnyn b<ımbardıman tayyaresi Hltler'ln 
Nuremburg'drkl ini nzerlnde ucmaktadır. , 
BrC'men ve Kolonya'nın yanmnsl)·!I'! ôrel 
Yangınlannın öcU alınmaktadır. Rus • l 

tosu fiyatların yükselmesi meselesinde dı
ğer bazı meseleleri görüşmek iızcre fcv • 
kaliıdc bir toplantı yapmıştır. 

Meksika, IS a.a. - Bahriye nezareti, 
Amerıka hiıkumetinin, Meksika karasula· 
nndan g milhk bir mesafeyi bitaraf bolge 
olarak kati surette kabul ettiğini bildir • 
mişlir. 

V ellington, ıs a.a. - Y enizcUnda ibaş
vek.lı M. Fraser, bu sc>ne Yeni Zftlan:h un 
yapılacak olan &ec;imlcrın bir sene geri bı
rakıldıgını bugün parlamentoda soylemiş
Ur. 

I.izbon. ıs a a. - Harbiye müstc arı ta· 
rafından teftiş edilen yeni bir kıta ••Serpa 
Pinto,. vapuru ile Liı.bon'dan Asor adala· 
rına hareket etmiştir. Yakında Porto'dan 
da başka bir müfreze hareket edecektir. 

Parls; 15. a.a. - Alman lşı;ııl mnknm· 
lan tarafından çıkarılan bir tebliğde, Ü • 

zerinde patlayıcı maddeler bulunduğu için 
10 ilh.--tcşrlndc ölüme mnhktlm olan bir Pa· 
rlsllnln diln asıldıf;ı blldırllmc.ktC"dlr. 

Vaşington; 15. a.a. - M. Cordell Hull, 
gazeteciler konferansında yaptıf:ı beyn • 
nnttn, Amerika Dlrleslk Devletleri>·le Ar· 
fantln nra.sıncln Ucnrl bir anlaşma lmz:ı 

edlldl~lnl bildirmiştir. M. Hu\I, bu anlaş-

Dahiliye Vekilli~! bir det'tıya mahıua 
olmak ııv·re merruılmsiz olarak nahiye ku
rabilecektir. 

Mı,üla' da zelzele oldu 
Muı::ıa, 15 a.a. - Dün gece saat 24 te- bllo 

rada iki )er ıarsıntıııı oımuı hasar yoktur. 

Gloucesfer dükası Cebelüffarrk 
islihkamlanm ziyaret ediyor 
Ceb<>lüttarık, 15 a.n. - Glouct'ster dü• 

ka~ı, dün lngıltcre'den taY)·are lle bu ... 
rn) a gelmiştir. DJk, modem lstlıhkAmlıırı. 
237 ) aşındaki eski kail') 1 ve hnrbın başın. 
danberl k11yanın itinde acılan yeni lt'hrt 
teftiş edecektir. Dilk, ilk defn olo.rak C~ 
belUttank kn) asını ziyaret etmektedir. 

İngiltere'de 20 mil\'On 
sığmaf< bulabiletek 

• 1 

IJI 

Londra, 15 an. - Hava h <'Um~rına Hnl· 
den ba~lanııması ihtimaline kıırıı sıiınnklann 
ı.•lAhı hu•usunda alınıı.cnk tedbirler m~e' ~-

mıya dair tafsilAt vermemiştir. nın mUzakcrcsl l'~nuındn Eoruıan bir ıu ıhı 
Roma; 15. a.ıı. - Bildirlld ğlnı> g5re, 1 ('{'\aP ,·crrn 1'1· Snell dl'mlıtır ki: 

Bolzano, Catane, Florıuısa. J..aJ>'!l)zla, Ll· ı " -şımdl alınan ledblrler nctkeıı mle, hııva 
\'Orno, Znrrovlga ve Potenza ,•alileri de· hU umlnrına knrsı yirmi mlbon kadar kl'll!e 
ğiştlrllmlsUr. ııtınaklardan istifade cd bllecE>.kttr., 

ya'nın doğusundan yeni birlikler gelmek· ı . 
te ~ taze alaylar azgın blr denizin dal.. Loı d H aiilax Avrupa' ela bul el w • , • • •• 

galan gibi meydan muharebesine atıl • . l • • . un ugu sırada lngıltere nın sahıl mudalcm 
maktadır J tertip ennı ZIYQ'1'1Ct elmi§tir. Resmimiz Lord Halilax'ı 
"Ahn~u. Rus:ra'Jı alam17&cak1artm. " ingilü komutanlari;yle l>f.r arada Bösteriyor. 



-·-
KUŞ TÜYÜNDEN 

Y utık, yorgan, yat.k kullanmak •- k....U.. T• ıa- •• 
~:.~ Bir kustüyü yastık bir liradır 
Yutık yoraanlan da pek 11cuzclar. Acln11 Lbanbaı Ç·m..~lar 

Omer Balı oila K11t Tü;rü Fahn1cuı. Telefaıııu 23027 

Buhar kazanı satın alınacak 
1 

Tufiye halinde Ankara Havapzı ~irketinden : 
150 derecede takriben 7-10 atmoaferlik bir buhar tasyUd lıtlhaall

ne mahtuı, kok lrömllriyle yakılan iberinde emniyet aupapı, IU al
ma cihan, manometre bulunan ve intan kuvetiyle tekerlek Gzerbı -
de çekilebilecek bir adet buhar kazanı aatın alınacaktır. llteklilt • 
rin teklif mektuplarını 20-10-1941 tarihine kadar Şirket MlldllrlU • 
füne göndermeleri ilin olunur. 4758 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -5 Memur ve daktilo alınacak 5 - -:S Malatya Bez ve İplik Fabrikalan Türk Anonim Şirketinden 5 
: Şiıketimiz merkezi ve fabrikaları kadrolarında mevcut mllnhal· : - -: Jere 11,_..t liH mezunu'"' malt ve ticari mUease1elerde hizmeti bulu- : - ·- -: nan muhasebe memurları ile doıyamemuru ve daktiloalınacaktır. : - -E Talip olanların ve .. ikiyle birlikte tahriren veya bizzat Yenite • 5 
: bir Lozan meydanı Erdoğan ıokak 18 numarada Şirket merkezine : 

- -i mllracaatlan. 4 778 5 - -"•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

Muayanebane nakH 
• 

UROLOG OPERATÖR 
Dr. lemal Gülgönen Dr. Remi Ergüder 
Maa,.enehanelerini Beledi)'e yanmda Toyıar apartmanına 
•Jdetmiılerdir. Telefon: 1542 4841 

~··••1111111111111111111~11111111111111~ 

1 Elektrık § 
! ustabaıısı aranıyor s - -- -: EtR.ak Genel Direktörlü- : - -! iladenı 5 
• B -i lr elektrik Utta baııaına lhtl- : = yaç .ardır. 'Ocret ehliyete care = 
: 150-..200 Jlrackr. Taliplerin n - 5 e raklarlyle baka teala pbeelae = 
5 mOracaatlan. : - -"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

General Electric 
Ba clolaplan 1941 modelleri 

gelmlttlr 

Nurettin Mergen 
Yeni ılnema Gıtil No. 9 Ti: 3344 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yapbnlacak 
llalt)'e Yllcaletlnden: 

Yapılacalr ı.ta malılJ'etl: Mall7e Veklletl bl· 
na•ının cab tamiratı pencereltrtnln ottt kanat 
yaptınlmuı ve badanuı ve ıalr tamirat. 

s.eu bedellı 1117 ura~ kuruatur. 
lluv&Mcat tllnlnat muırtan: :1111 Ura 11 ku· 

ruetv. 
...Ullıalel .......... 
!hale tarihi ve mahalli: 20. ıo. 941 tarihine 

mllAdlf puarte1ı ıaat 15 te Maliye Vt'trlletl 
mlW emll.k mUdUrllltuade. 

: :.it nraırmı .eri• olrUmalt lltl)'enler: 
Jılalln VelrlleU mlW mııa aıGdClrlllltln• mCl• 
racaat etmeleri. 

n.aıu. 11\lrft lain: ebl~et Te ttcaret oda• 
n v..Btaıannm ibrazı lbım4ır. 

(7TIT) 

KuıP - ballr Jandanna ala:nnın Oclemlı 
bGlCllUndn alnı11 oldutmn aakerUk ves*aını 
ır ·wttım. Yentaını alacatımdan nk1atnln hllk· 

1 
rnQ rc*tur. 

,.••••••••••••••~ 4811 inal ot. Recai Dnre tatanbul U19 

SAYIN ANKARA HALKINA 
Çlftlllimisde meyvalı n meyvaııs fidan aatıpna b9tlanmııtır. 

lama atmak lltiyenlerin Orman Çif tlili aatıı maıualarına müracaat 
etmeleri l1ln olunur. 4799 

Orman Çiftliği 

"lı::========================================~ 

Mlııara LT. A. ... .AL B'a. .... 

1000 Jlra1* müanaa ..-ı'bll 1T. ıa Mı 
... t 10 clıa Aüara ı... A. ... .AL .... clıa :ra
Pllaeaktır. 

~ lldl ftldtW bU tıemlaatJartı'
lıe ... Al. Ko. da ....,....,.ıa .... 

""11> 

Salça alm11cak 
Anbra LT. A. 8a. Al. Jr.o. danı 
l - ~ kDo l&1cuUl puarbllla llmDt

m..S lT. 10. M1 ... t 11 de .Anlı:ara LT. A. la. 
AL Jr.o. da :rapılacıakbr. 

2 - flıtftlllerln beW TÜ!tıle Irat! fıllnlnat
larf11e komll:roııda butcmmaıan. 

(Tnl>) 

Soba bonıau alınacak 
Ankara LY. A. Sa. AL Ko. da.D: 
1000 adet salvanlzll sactan soba bonuu 

pazarbtı 17. 10. 941 saat 14 te Ankara Lv. 
A. sa. AL Ko. da yapılacaktır. NClmun..S Jro
mllYOllda sOl1Ueblllr. htekll!erln belli Taldt• 
te katı temlnaUarlyle Ko. da bulunmaları. 

(7721) 17664 

Sadeyai almacak 
Ankara LT. A. SL Al.Ko. dan ı 

• 
1 - 100 ton ude1alı kapalı sarOa ek· 

ıiltımnl 4-11-Ml aat 11 de Ankara LT. A. 
SL AL Ko. da yapılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 170.000 lira Te 
tik teminatı 9750 liradır. Beher parti 25 
tondan •talı olmamak llı:ere ayn ayn ta
liplere de ihale edilebilecektir. Bu takdir
de muhammen bedeli 42.500 lira ve ilk te
minatı 3178 lira 50 kuruıtur. Şartname 850 
kuruı mukabilinde alınabilir. lıteklilerin 
kanana UYIUD Te içinde kanuni vesikalar 
bulunan teklif mektuplarını ıaat10 a kadar 
komisyona vermeleri. (7686) 17720 

NAFIA VEKALETi 

Yapı itleri ilim 
Matla Veklletlnden: 

1 - Eksiltmeye lııonulan 11: Jandanna IU· 

bay okulu Ankara'datd sedlkll erbaı okulu 
J.cln yapılacak )'(lzer erlik Ud portatlt baraka 
ııe onbet heli. 1nıaatıdır. 

Keılf bedeli: (39746,02' liradır. 

2 - ll<ıııtme 6. lL 1941 Pe!'lembe sünCl 
aaat 15 te Nafıa Vek1Uet1 yapı ve lmar illeri 
eksiltme lı:omla)'onu oduında kapalı zarf u
aull:vle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 1&rmamaı v• buna m1lte
ferrl evrak (2> lkt lira bedel mukabilinde ya
pı ve imar lılerl rıtlalltlnden alınablllr. 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Setd• kered. odan Ye uJre 
Aabra Ormaa Çeftrp JHdıllrllltla -

dmı 
ll1d8ri7etlmls ÜpMW ıfa ... 79C1i ..... 

lerde meTcut .,. mabtellf ebatald 1 metre 
S75 d..ıa..tre miklp GMl )'OIUll& ile 1 met
re 711 deslmftl'• ...a. sam ,..,_lalm 
btber metre mlıtplan IO ar Und8a •• 
2ll50 kilo brıpk oclıman beher ldba 2 
fnuılttaıı .,. 1180 kilo od1mlak Gam sıta • 
nm beher kilom 2,5 lmruttan Ye 2710 ld
lo me .. kömürilnlln beher lı::llo.u 4 lmrat
taa ... 27 top ,am lı:amalm beher topa 20 
lnmltta olmak beren 15-10-941 tariblD
dm itibaren 15 sUn müddetle a,lk artır • 
maJ& lronalmuttm • 

1 - Artırma Sl-10.Ml tarlblne mludlf 
cam& etini ... t 14 te Anbr. Tilbıet or
man çevirı• mlldilrltilil binasında J&Pda
caktır. 

2 - Emnlin mecmuıman «J'o 7,5 temina
tı 63 lira 90 kunııtur. 

S - Talipler yevmi meıktrda temlııat 
akçeleriyle birlikte müdllriyet bina11nda 
tqekkUI edecek komlıYon& Te tafıillt al
mak ve prtnameyi sönnek istiyenler de 
her sUn mtıdürltııtllmUıe müracaat etmele-
ri. (7730) 17717 

ANKARA L•. AMIRLIGlNE 
GELEN iLANLAR 

Saman alınacak 
Sanmııl SL AL Ko. dan : 
1 - Tahminen beher kilon a kunıf 90 

ıantlmden ,20,000 kilo l&JDan& talip çık
madıtından pazarlık uaullyle .. tın alııı&o 
caktır. 

2 - Jııluhammeıı bedeli 16280 lira. kati 
teminat 2•3T liradır. &artııameai Ko. da 
görWUr. 

3 - İhalesi 21. 18. 941 ıalı gUııU ıaa 1l 
de Samsun Sa. Al. Ko. da yapılacaktır • 

' - İsteklilerin mezkQr gUn ve saatte 
11 kadar kati temlnatıarlyle Ko. na mU-
racaatıan. (7822) 17277 

Kunı ot alınacak 
Mke sa. Al. Ko. dan: 
1 - 19. 9. 1941 tarihinde ihalesi yapılarak 

olan 496S30 kilo aenellk kuru ot kapalı nrf 
ııaultyle ekılltmesl mı.n edilmesine ratmen 
talibi cıkmadıitından pazarlıkla llll l:lyaa e. 
dilmek Uzere 20. 10. 941 tarihine kadar bir 
aJ' müddetle aıkıya alınmııur. 

2 - Taliplerin Ankara, htanbul. tzmır 
Lv. l.mlrllklerl Sa. Al. Ko. larlyıe Söke Sa. 
Al. Ko. da mevcut ıartnameler dahlllnde 
20. 10. 1941 pazartsl .UnCl ıaat 11 e kadar 
Söke sa. Al. Ko. na mllracaaUan. 

('14615) 17Cll 

Sabun alınacak 
Er%Urum Sa. Al. Ko. dan: 

117107~ 

TORKIYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Banlcaımda Kumbaralı Ye ihbarsız Tasarruf hesapla· 
rında en aa 50 liraaı bul11nanlara Hnede 4 defa çekilecek kur'a 
ile •ı•tıdakı plana söre ikramiye datıblacaktırı 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 " 2000 ,. 
4 ,, 250 ,, 1000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4000 .. 
100 ,, 50 " 5000 " 
120 ,, 40 ,, 4800 .. 
160 .. 20 " 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, n t t 
Birincikinun tarihinde ~ekilecektir. 

DiKKAT : Huaplanntlald paralar bir ••n• ipnde 50 
liraJan aıaiı Jüımiyenlere ikramiye plıtıfı talıJirtle 'Yn20 
lazlaaiyle oerileeelıtir. 

Nakil itleri 
ı.ı. 8lılltJ1&· AL Ko. dan: 

1 - Bakırköy anbarının 6000 ton yem ve 
3000 ton muhtelif cins erzal<ın Slrl<ecl anha• 

Odun alınacak 
Mufla SL AL Xo. dan ı 4 - .Dcllltmıye slrebllmek için llteklllerfn 

(2980,951 tkl bin dokuz yüz ıeksen lira dok· 
ıan bet kuruıluk muvakkat teminat venne
ıert ve Natıa Veklletlnden bu 11 için alınmlf 
ehliyet veslcaaı ibraz etm •lerl llzımdır. lebu 
vsıtrayı almak !cin lıteklllerln eksiltme tari
hinden (tatil sUnlerl harlc> Clı: slln evel bir 
latlda ile Natıa Veoklletlne müracaat etmeleri 
" dllekoelertne en u bir kalemde b1I tae ben· 
.-r (80.000) Uraldt 1ttT '9 Pımtllı&nfta ._,. 

1 - Kilosu 86 kuruıtan Hasankale teslimi rına veya Bakırköy anbarına veya BakırkllY 
13.000 kilo sabun kapalı zarf aıullyle mUnaka· ve Zeytinburnu istasyonundaki rampalardan 
aaya konutmuıtur. ambara nakil, tahmil ve tahllYHI kapalı zarf 

2 - MUnakasuı 2:1. 10. 941 cumartesi aU· 
nll aaat 11 de Enurum sa. Al. Ko. da J'apıla· 
caktır. Muhammen bedeli 8580 lira ilk temi· 
aaı M4 Ura. llabaaa atı _, - ea'l'taame Ko. 

da ırllrU IU r. tsteklllerln tel:llt mektuplıınnı 

ihale ıaatlnden bir saat evel Ko. na vermeleri. 

1 - Kapalı zarf uauHi ile eblltmeye 
nalan 2.276.000 kilo oduna talip pkmaıcDI 
iından puarlıkla aatm alınacaktır. Oda 
nan muhammen bedeli 22760 lira, tem' 
tı katiyeai 3414 liradır. Şaı1bameai Ko. 
ıörülür. 

bl yaptıra n ldıırclcrdcn alınmış vesika ra.ııtet· 

mf'lerl !Azımdır. 
G - lateklller teklif mektuplannı lhale stl· 

ncı o'8n e. ıı. 941 persembe .unu saat 14 de 
kadar ekılltme komllyonu relllltlne makbuz 
mukabilinde vennelerl IAzımdır. 

Poltada olacak ıreclkmeler kabul edllmn. 
(7664) 17713 

JANDARMA 

İliç ve ııht malzeme alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Ko-

(7545) 17~ 

Saman alınacak 
Eaklıehlr Sa. AL Ko. dan: 
ı - 600 ton döküm dUten 1&man1 kapalı 

zarf usullyle eksiltmeye konuımu ... da talip 
çıkmadıitındnn bir ay zarfında neticelenmek 
Uzere pnzarlıita cıkarılmııtır. tlk pazarlıtı 18 
blrlncltetrln 941 cumarteıl ırUnU ıaat 11 de 
Esklıehlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. tik t• 
mlnat 1012 lira ııo kuruıtur. Pazarlıta lltl • 
rlk edeceklerin teminat makbuzlarlyle mU· 

mlsyonundnn: racaatıan. Evıaf ve ıeralt her sUn mesai za. 
Mlktan, cinsleri ve hanırl kalemlerinin ay- mantarında Ko. da sörUIUr. 

n ayrı llteklllere ihalesi caiz oklutu ıartna· <7687> 17682 

meslnde :vazıh kırk altı kalem l!Ac ve •ıhhl 

malzeme 5. 11. 941 canamba sUnll Hat 15 te 
Ankara'da J. Sa. Al. komllyonumuzda kapalı 
zart ekıııtmeslylı alınacaktır. Hepalnln tah· 
mln bedeli (ıs891 > lira (80) kuruı olup nıuvak· 
icat teminatı (441) lira (85) kuruıtur. Kale
men fiyatları ve ihaleye söre teminatları mlk· 
tan ıartnamede yazılıdır. Şartname her .Un 
Dara11a Ankara ve tıtanbul J. Sa. Al. Ko. la· 
nndan alınır. bteklllerln vesaik ve teminat
ı ~ını muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını 
!halt vaktinden bir ıaat eveııne kadar komla· 
J'onumua vtrmtltrl. (77361 17703 

Sadeyağ alınacak 
Eekllehlr sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf uıu11Ylt ıvaaf ve teralt 

dahilinde 15 ton aadeyatı alınacaktır. Ilık te· 
mlnat 1912 lira :ıo kuruıtur. ihalesi 11. 11. 941 
tarihinde Hlı ırUnU ıaat 11 de Esklıehlr Sa. 
Al. Ko. da )'apılacaktır. lıteklllerın lUzumlu 
vesl1ıalarlyle birlikle teokllt meoktuplarını bell1 
.ııün ve ıaatten bir ıaat eve! Ko. na vermeleo· 
rl. Po•tadnkl ıreclkmeıer kabul edilmez. Ev· 
aaf vı ıeralt Ko. da ır!Srü!Ur. 

(7744) 17692 

uıullyle munakasaya konulmuıtur. Huıusl 

1&rUar Ko. da siirUIUr. Sirkeci Jstasy0nıın-

4an Balal1db'lekl anıtara Udu naJdl)'e tall
mll •e tııh1~1nln mubammen bedeli beller 
ton lcln l GO kuruş ve B:ı kırköy \'eya Zeylin· 
bumu lstasyonlnrındnn Bakırköy anbarına 

kadar beher ton lcln 100 kuruı ve Balnrk8y 
demz kenarından anbara kadar 80 Jcuru1-
tur. llıal•I a. ıı. 941 pazaru•I .unu saat ıa 
te Harbiye yedek •ubay okulu sa. AL Ko. da 
J'llPllacalrtır. Muvakkat teminatı 770 liradır. 
Taliplerin ihaleden bir aaat evel ıarnarıaı 
Ko. na venneıerı. (7632) 

1757' 

Koyun eti alınacak 
Eskiıehir Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 16 ton evaaf ve ıerait dahilinde b
pah zarf usulü ile koyun eti alınacaktır. 
İlk teminat 810 liradır. İhalesi 12-11-Ml 
çarıamba sünü aaat 11,SO da Eakiıehir SL 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
ıün ve saatten bir saat evellne kadar tek
lif mektuplarını Ko. na •ermeleri. Posta
daki ıecikmeler kabul deiildir. Evııaf ve 
ıerait her ıün Ko. da görülilr. (7748) 

17693 

Sadeyai alınacak 
Eakiıehir Sa. Al. Ko. dan ı 

2 - Puarlılı 18-10-941 cmnarte.i · 
uat ıo ela puarlıkla J'&Pllacaktır. Tali 
Jerln btl teminatJarlyte Xo. na mUra 
ları. (7753) 17691 

Kundura almacak 
Ç. Kale 8L Al. Ko. elan ı 

1 - ı 500 ill 2000 ,ııt aaker lı:mııd11191 
pazarlrkla ıatııı alınacaktır. Tahmin 
li 16.000 lira btl teminat 2400 liradır • 
• 2 - Pazarlııtı 18-10-Hl cmnarteai 
ıaat 11 da yapılacalııtır. Kandıaralar JrO 
mieyonda mevcut aümuneaiııe sör• • 
pazarlık gllnünde istekliler tarafmdan ,. 
tirilecek n lı:omiıJ"Oftca belellecek sal 
muneye ıöre eatnı almacaktır. İeteklll« 
rin mezkflr gün Te uatte Ko. na m 
atları. (7754) 17699 

Kiliı Sa. Al. Ko. dm ı 
1 - Atalı.da cins Te mllrtan ,.urb 

kalem erzak yem Ye mahrabt mi 
konulmuıtur. 

2 - Şartnam.lerl lto. da 16rtlltlr. 
ekıiltme için muvakılrat teminat ma 
ve ticaret ocluı Y91ikalan setirmeleri. 
karda kapalı zarfla yapılacak ebil 
de ineklilerin teklif mektuplarım belli 
ve 1aatten bir uat eni makbas m t 
de Ko. na -.ermeleri. 11• 

Türkiye Cttmhuriyet Merkez Bankasının 11-10-941 vaziyeti 

1 - Kapalı sarf usulü ile evsaf ve ıera. 
it dahilinde 15 ton udeyaıtı alınacaktır. İlk 
teminat 1912 lira 50 kuruıtur. İhale.i 
11-11-941 salı ıünü aaat 15 de Eskiıebir 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
muayyen ıUıı ve saatten bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Ko. na vermele
ri. Postadaki ıecikmeler kabul deiildir. 
Evsaf ve 'ıerait Ko. da görülür. (7749) 

Cinıi ııtır eti mikatn 150 tClll 
men bedeli 42.000 lira annakbt 
3150 lira ekıiltmenlıı tarihi 27-lo-941 
at 10 ıekll kapalı. 

J\KTİF 
SAM 

Ala ı San kllosram 
Bakaol 
Vfaldık 

DAJl!LDEK! JırtJBABtlU.ER 
'l'Grk IJruı 

IUJtlÇ'rEX% MUHABtRLER 1 

Alua ı Safi ldlosraın t.411. TOi 
AJuaa tahrill kabil serbest d6Yfzler 
Diler 4&ftal1r " borçlu ldiriDI bakı,.t.ı 

llASINm TABYtLLl:Rt ı 

Denhre Edl. enakı aakdiye lwlıhjı 

K.ununlD 6 • 1 ind IUdcieJerlne sevffJwı 
llaliıae caraf1Ddan ftki ıecfiyet 

~T CUZDANI ı 

Tlcad NDeder ır 
~ n TAJIV!LAT COZDANI 1 

A) Deruhte edilen 8'ftalu aaluli,.alD • 
............... caJmllı (ldıı.ıt '""' 
mede) 

il) lerbeat ......... caJmllı 
AVAMBLAJl a 

Alaa " d&Yb Gzerlne PUi 

Talmlk laerin a•am 
Haiıı.,. lwa .Uell aftlll 
Huintre 51'° No. lu lwıuu prc 'Cllu 
alhD kaqıhklı a.,... 

ldmEDARLAK 
---.ır 

Ura 
102.l~T,"7 

l.15MM4,-
.-t.028,82 

480.1181,88 

1Utl.ltl,U 
-w-

•MTAm,OI 

,.,,....,_ 

m.m.MT.-

•.m•.• 
uıı.c.t1.• 

Ura 

112.112.185.31 

.,...,,, .. 

111•1n.-

ITUIT.Mr .. 

........ 

lTUT'f Ala,11 

uııo.oao.

u • -.ıı 

PASİF 
SERMAYE 

!HTtYAT AKCESt 
A.di •e fevkalade 
Hususi 

TEDA vtn.l>EKt BANKNOTLAR ı 

Deruhte edilen nrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 lnd maddelerine tevfikaa 
bulat tarafından vaki tediyaı 

Deruhte EdL evrakı nakdJye bakıyal 
ltarıılıjı camameo altın olarak illveten ce-
daviile vazedilen 

Rettlcoaı mukabili Ubecen tedavüle vaze. 
dilen 

Hazineye yarılan ıhın ka,.ılıklı "avans mu-
kabili S902 No. b kanun mucibince illv• 
ten ceda'rille vuedilen 

llEVDUAT ı 

Tllrk Uruı 

Altuıı ı Safi ldlosram m.1ııo 

58'0 No. la kanana s6re hazineye acslaa 
aftOI mukabili endi olanan altuılar ı 

Safi itila ııuu,eao 

DOvtz TAAHHUDATI ı 

Alcuıa wmU kabil clek-hler 

Diler d6Ylzler 'ft alacaklı ldirinı lıald19lerl 

llUB'l'l:L%J' 

7.822.019,1& 
6000000,-

ıas.748.1161,-

188.984.297,-

11.000.000.-

2tl().000.000.-

99.000.000,-

n.045.eoe, n 
1.238.'112.08 

TB.124.167,90 

Lira 
ı5.ooo.ooo.-

13.822.019,15 

802.914.297,-

'12.2'79.llll,IO 

TB.124.167,90 

121.7811.718,90 

17694 

Elbiselik kumq alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Beher metresine 335 kuruı tahmin 
edilen 10,000 metre kahve rengi kııhk el
biselik kumaı alınacaktır. Pazarlıkla ek -
alltme1I 20-10-941 pazartesi gtinU ıaat 14 
de Tophanede lst. Lv. A. BL Al. Ko. da 
yapılacaktır. Kati teminat 5025 liradır. NU-

, munesl Ko. da ıörUHlr .hteklilerln belli 
vakitte Ko. na ıelmeleri. (7750) 17695 

Mete odunu alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - ~minen beher kiloıuna iki kunq 
25 aantım fiyat takdir edilen 720 bin kilo 
odun pazarlıkla satın almacaktır. Muham· 
men bedeli 16200 lira kati teminat 2400 li-

Cinai l&lD&D miMan 450 toll _ ... ll"l 

bedeli 18.000 Ura muTllldrat ıtemlDa'I 
lira eksiltmenin tarihi 27-10.Ml .... 
tekli kapalı. 

Cinıi kuru ot miktan 500 tem 
men bedeli S5.000 lira muakkat 
2625 lira ekailttnenin tarihi 27-10-941 
at 10 ıekli kapalı • 

Cinai aadeyal miktan 20 ton 
men bedeli 26.000 lira 

0

11K1vakkat 
1950 lira ekıiltmenin tarihi 21-10-94! 
at 10 tekli kapalı. 

Cinai odun miktan 1800 ton 
bedeli 54.000 lira muvakkat t~ 
lira eblltmenill tarihi 27-10.941 
tekli kapalı. 

Cinıi aabauı miktarı 13 ton lD 
bedeli 8.515 lira munkkat teminatl .. 
ra eksiltmenin tarihi 27-10-941 saat ,.. 
li kapalı. 

Cinıi nohut miktan 45 ton 
bedeli 5.850 lira muvakkat teminatı ıt 
ra eksiltmenin.tarihi 27-10-Ml ... t ra:: İhalesi 18-10-9.U cumartesi gllnU aa- li kapalı. 

Cinai mercimek miktarı 23 torı 
•t 11 de Bolayır civarı Aa. Po. 700 Sa. AL men bedeli 3.450 lira muvakkat 
Ko. da yapılacaktır. !ateklilerla mezktr 258 lira eksiltmenin tarihi 21-10-9fl 
glln ve saatte kati teminatlarlyle Ko .u 

/ 

10 tekli kapalı. 
müracaatları. (7751) 17596 Cinai kuru fasulye miktan 45 

Soba ve ıaire alınacak hammen bedeli 9.450 lira muv~ 
natı 708 lira ekıiltmenin tarlbi 11• 

Bllritehir Sa. Al./Ko. dan ı 1aat 10 ıekli kapalı. 
1 - Zoapldak veya halk tipi olmak fi. Cinai pirinç mi-ktan 40 torı 

sere S No. dan 58, ve l No. dan 135 soba bedeli U.000 lira muvakkat 
1889 boru 569 dirsek 164, 10ba kömürlüiil lira ekıiltmenln tarihi 27.10-f4l 
puarYda utm alınacaktır. Puarlııtı 20 tekli kapalı. 
llkteerla Ml puart•I sini uat 15 de ıı.. Cinai kuru aolan mHrtan IO 
ldtehlr la. Al. Ko. da ~caktır. İltÜ- bamm• bedeli 1.700 Hra m 
~ -.n- da ft IUtıee Ko. na mi- .m 127 lira eblltımmla tarlll 
rMl&tlul. ,lf79). .,. , llldO ........ 
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ViLAYETLER ..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -E 100 Liraya kadar aylık E - MiLLi MODAF AA VEKALETl 
Kapalı zarf usuliyle 

lD) .AJikerllk terhı. Yuiltaa 'HJ'& mu -
nddak sııretL 

_,_ 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- --}{ eksiltme ilanı 

astaınonu N.ıfıa Mudıirlüğündc.n ı 

Parke yol yaptırılacak 
Antalya Nafıa İn§Aat Komis

yonundan: 
1 - Ekıiltmeye konulan iıı Antalya • 

Burdur yolunun O + 500 - O + 900 Km. 
arası parke kaldrrım ı .. ı iluan. 

: ücretli : - -- -§ Muhasip aranıyor : 
Hamam havlu&u alınacak 

JıL M. VekAleU Sa. AL Ko. dan: 

11') Evelce çal141tıklan 7Wlerde.n aldık -
lan bomervtalerin uıl veya muaaddak ıru· : 

retleri, <
7566

> 
17681 ~ Türkiye Demir ve Çelik = 

işçi alınacaktır 

- -: Dinar' da Dedeoğlu un fabrika- : - - Öğretmen aranıyor : Fabrikaları Müesıesesi Mü- : 
l 

27
• 10. 941 tarihinde pazartesi günU ıaat 

.:. te Kastamonu'da nafıa dairesinde mil-

) eltku ckıiltme komisyonu tarafından 
3014 li 

kılı,,, .~a 86 kuruı keılf bedelll nnat o-

Ke~if tutan 105111 lira 40 kuruftur. 
2 - Bu iıe alt tartname ve evrak JUD· 

: ıında çalışmak Uzere, muzaaf u- : 
E ıulil muhasebeye aşina bir muha- E 
E sip aranıyor. Taliplerin evelce E 
: çalıştıkları mile11eııelerden al - : 

ı - ~ adet hamam havluıu (bomUı) 
pazarlıkla aatm alınacaktır, Mulıamınen 

bedeli ~ llra olup JtaU teminatı 2711 llra· 
dır. Puarlıtı 27.10. 9'1 pazartesı •Unu ıa. 
at 11 de Ankarada hava aatın alına koınla>"O
nunda 7apılacaktır. Sartnaınsı komllyonda 
ırllrUlebUlr. llteklllerln muayyen .Un ve aa
atte komllyanda bulurunalan. 

.Aakert P'abrlkaıar Umum ldUdUrlllğüıı -
den: 

- -E dürlüğünden : -- -
" •tölye binası inşaab kapalı zarf uıu
">'le ek ·1 ıı tmeye konulmuştur. 

~~11ltavclc, eksiltme, bayındırlık i~lcrl ıc 
»r .••rtnırncsi hususi ve fcnnt ıartnamclcr 
la OJc, lı:e,if hlilbası elektrik Ye ııht tcsi • 

lardırı 

A) Hususi fe:nn! ıartname • 
B) Eııbabı mucibe raporu 
C) Keşif 
D) Rayiç 
E) Eksiltme ıartnameıl 
F) Mukavele projesi 

E dıklan bonservisleri ve 6,5 x 9 : 
: ebadında fotograflariyle 30.I0.94IE 
E tarihine kadar mUracaatları. E- : 
ı: veJden un fabrikasında ~alışmış 5 

(7481) 17431 

Yün çorap alınacak 
M. M. VekAleU sa. Al. Ko. dan: 

f • ta •it ttnıumt ve fenni ıartnamc, vahidi 
•ht lis teıl ve yapı işleri umumt fcnnt 
~~esi ve buna miitcferrl diler evrak 
dUl&laınonu, Ankara ve Istanbul nafıa mü-
~liklerinde görülecektir 
l ııvakkat teminat P76 lira llkurustur 

3 - Eksiltme 27. 10. !>41 tarihinde pa
zartesi rUnU saat 11 de Antalya Yenikapı 
caddesindeki Nafıa mlldilrl!lfU b!naamda 
kurulu (Antalya Nafıa inıı komlayonun
da) yapılacaktır. 

E olan muhasip tercih olunur. 4792 E 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

ı - :sooo cırt yQn eorap pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedell 8000 11ra olup 
kaU teminatı 4:50 liradır. raıarlıQl Z7.10. 941 
pazartesi 111nu .aat 10.so da Ankııra'da ha -
va aatın alma komllyonunda yapılacaktır. 

Sıı.rtnam1111 ko:ntayonda ırl!rUleblllr. !atekllle
rın muayyen l'Un ve aaatte komisyonda bu • 
lunmaıan. 20 ltcJtl.ilerin teklif mektuplarını ve en az 

lr ·~ lıratık bu l3c benzer iı yaptığına da
l!ııtıı aled:z1 üç l'iln evel viliyetten almıı ol
~· dılıYet ve ticaret odası vcsikalan ve 
tlbı tnatıarlyle birlikte 27 10 P41 pazartesi 
flrıull •aat 14 e kadar Kastamonu nafıa mii-

fiınc vermeleri ilin olunur. 

(8917-7497) 17461 

Yapı ilônı 
~r . 21ı:ıcan Nafıa Müdürlilğilndenı 

"i~ - .Eksiltmeye konulan iıı Erzincan 
ır 9etı merkezinde ilk oldıl fo~aatıdır. Bu 
lı.ı.ıll keşi! bedeli 60.000 altmı:ı bin lira O• 

.... ~ k Palı zarf usuliylc eksiltmeye konul
-..ıştur. 

ı,:. ~ lıteklilcr bu l~ln keşi! ve ıartnamc
fı ıı:ıı 30o kuruş mukabilinde Erzincan na-
~ llıudürtü~ündcn alabılirler. 

t~i -:. Eksiltme 25. ilkteşrin 941 cumar
d" tunu ıaat 11 de Erzincan nafıa mü
~rliiıfü b 

tı:ıf !nasında toplnnac:ık eksiltme ko. 
8>'orıu 

4 nca Yapılacaktır. 
ri - Ekıiltmeye iştirak edecek lsteklile-
94~ 42

SO lira muvakkat teminat vermesi ve 
ll >'ılına ait ticaret odası vc&ikası ve en 
be ıs bin liralık hı yaptığına dair "buna 

21 iller,, Vesika ile ihaleden liç gün evel Er-
ııcan v·ı· . 1 b • • 

Ilı 1 ayetıne muracaat ıı u ışc gır-
Cıt ı · 

tı:ı L Çın almış oldukları vesikayı teklif 
tıctıı 1 

4 - Eksiltme kapalı sarf usullyle ve 
vahidi fiyat üzerinden yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ılrebllmek için istekli
lerin 788 lira 73 kuruılıık muvakkat temi
nat yatırılması ve bundan bıska asafıdaki 
vesikaları ibraz etmeleri ıarttır. 

ı) Bu işe ıirebilmek için nafıa mlldüri
yet! ehliyet komisyonundan ılınmıı müte
ahhitlik vesikası. 

2 - Cart ıeneye alt ticaret odası vesi-
kası. (9104/767Z) 17636 

Yol tamiri 
Izmtr Vt!Ayetı Daimi Encümeninden: 
lz:mır - Berırama yolunun 102 + 4~ -

106 + 8!50 klloml.'trl!Jerı arasındaki 3900 met· 
relllc IQ!enln tamiri 3 ıontesrln pazartesi aa
at 11 de vt!Ayet dalını l!nc:ilmen odasında 

ihale edilmek Qzere 15.10. 941 den itibaren 
29S::JS lira 9! kurua bedelle ve kapalı zart u
ıullyJe eksiltmeye ı:ıkarılmıstır. Kesif evrakı 
150 kuruı bedelle turtatık yollar mıntaka 

mOdllrlO~Unden tedarik oıunablllr. 

Muvakkat teminatı 2220 11radır. Ekıılltme

YI ıatırAk edecekler lhnleden bir hatta evci 
turistik )'Ollnr mıntaka mUdUrıuaune müra
caatla l!hllyet veıılkaaı alacaklardır. Tal!ple· 
rın 2490 aayılı kanun mucibince hazırlıyacak
lan te1ıll! mektupluını ihale l'UnQ ıaat 10 a 
kadar vJJAyet daimi encOmenlne vermeleri. 

(4232/7G!l4) 17680 

Okul yaptırılacak 
Sivas Nafıa Müdür!Uğünden : 

Sahhk cul, cuval ve saire 
İnhisarlar Umum MUdUrlUğUnden : 

1 - Ceman (12.8~5,900) Kg. ıskarta 
kanaviçe, cul, ı:uval ve posta! sazı kapalı 
zar! usuliyle ııatılncaktır. 

2 - Muhammen bedeli (6188.f7) lira 
olup %7,5 teminatı (028.27) liradır. 

8 - Eksiltme aı-10-11lıll cuma gtlnU 
saat 10.20 de Kabataa'ta levazım eubeaın
de mUteockkil av.be komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

4 - NUmuneler her gUıı :e~:zU gecen §U

bede g6rUleblllr. 

5 - Kanuni vesaik ve tekll!i havi ka
palı zart ek.ııntme saatinden bir saat e -
vellne kndar mezkQr komisyona makbuz 
mukabilinde verilmelidir. 

(9005-7~75) 17556 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kayin travers alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 

1ı1Uhammen bedell (180.000) lira olan 20 
bin adet kayın köprü travenıı s. ıı. 1941 ııa
zartcsl ırunu eaat 1:1.so da kaı;ıalı zart usu
Hyle Ankarada ldıırc binasında satın nhnıı. 
caktır. 

(7482) 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vcktıletı Sa. Al. Ko. dan: 

17432 

ı - 20.000 cltt yQn çorap pazarlıkla satın 
alınacaktır. l\luhammen bedeli 0000 lira olup 
kaU teminatı 1Sl50 liradır. Pıızarlııtı 27.10.941 
Pazartesi ırUnU aaat 10 da Ankarnda hava 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
namesi komisyonda ırörUleblllr. tateklllerın 
muayyen ıran ve 11atte komisyonda bulun· 
malan. (7483) 17438 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 
Polatlı garnizonu harlct elektrik tesisatı 

3. Sontesrin 9ıı ııaıartesi l'ilnil saat 11 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Kesif 
ve sair evrakı 42 kuruıı mukabilinde veri
lir. Ke§lf bedeli 8.384 lira 6S kuruştur. Ta
liplerin 628 lira 85 kuruşluk ilk teminat
lnriyle birlikte eksiltme gün ve &aatında 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7533) l7S23 

Kapı, çatı ve pencere 

malzemesi alınacak 
M. M. Vd<llet1 Sa. Al. Ko. dan: 

S P arına rapdctmclerl ~arttır. ı - Kapalı zarf usulU ile eksiltmeye ko
nulan iş: Sivas merkezinde yeniden yapı
lacak ilk okul inşaatıdır. Bu i3in kc~if be

Bu 1şe ırlrrnek tstıyenJerln (10 2~) llralık 
muvnkknt teminat Jle kanunun tayin cttığJ 
ve.slkııları ve tekllncrını aynı &:iln saat 
14.30 a kadar komisyon rclsll~lne venncıerı Al. Xo. na rnUracnntıarı. 
ll:ı:ımdır. (7642) 

Reşit bedeli 1112G lira olan ı:atı, kııpı ve 
ı>encere malzemes1 acık ekıılltme ile satın e.
lına~nktır. llk te:nlna.t.ı 144 lira 45 kuruatur. 
Taliplerin tc:nlnıı.tlutyle blrUk'te 31 birinci· 
U:ırln 041 cum:ı günü ınat 1li te M. M. \'. S:ı. 

17G02 

Umum MUdUrlUfl.l.mtı.oe Kırıkkalı ve 
KUçUkyozgatta açılmıı olan huırusl orta -
okullardan Kırıkkale jçin bir matamatik, 
bir tıı.rlh - coğrafya, yurtbllgi.sl, bir Al -
mnnca ve İnglllzce, bir fizik - kimya, bir 
resim ell§i ve KUçUkyozgat için de bir 
TUrkço, bir matamatlk, bir tarih - coğraf. 
ya, yurtbllg1sl, bir Almanca lJtretmenlne 
ihtıyag vardır. 

E Milessesemh: fabrikaları için : 
: fabrikamızda yapılacak imtihan- : 
: da muvaffak oldukları takdirde E 
: gösterecekleri ehliyete göre 5 H- : 
: raya kadar yevmiye ile: : 
E 10 Birinci sınıf tesviyeci : 
E 10 Birinci sınıf tornacı = 
: 4 Birinci sınıf fre~eci alına -: 56S6 sayılı kanuna tevfikan Ucret vert

lecektır. Kanun! lJtretmenlik IBZ'tlarını 
haiz olanlardan\bu lJğretmcnliklere talip 
olanlann acele umum mUdUrlUtUmUze 
mllracaatıan. (7565) l 7587 

E caktır. Sanat mektebi mezunları -
E tercih edilecektir. : 
E İsteklilerin 15. 11. 941 tarihine _ 
: kadar aşağıda yazılı vesaikle bir- E 
_ likte bizzat Karabilk'te müessese Tabip, eczacı, sıhiye memunı 

ve ebe alınacak 

Asker! Fabrikalar Umum MUdUrlUjün • 
den: 

Muhtelit yerlerdeki fıı.brikalanmızda 
istihdam edilmek Uzere tabip ve eczacı, 
sıhlye memuru ve ebe alınacakbr. Kendi
lerine 3656 sayılı kanun hUkUmlerlne gö
re Ucrct verilecektir. 

.lsteklllcrin ellerindeki vesika ve hal 
tercUmelcrfni lstidaln.rına bağlıyn.rak u • 
mum mlldllrlUğe mUracaatıan. 

(75Gf) 

Mütercim alınacak 

17588 

Asker! Fabrikalar Umum ?dUdUrlUğün -
den: 
İngilizceye ldyıklyle vakıt ve Tfirkçesl 

kuvctıı bir mlltcrrim alınacaktır. İngi • 
llzcedcn mnada Almanca veya Fransızca 
lisanlarına da vulmtu ol11I1lar tercih olu -
nacnktır. Kadro ücreti 210 liradır. Talip
lerin lmtlhnnda g!istcreceklcri liyakat de
recesine göre bu Ucret birden veya ted -
rlcen veril~ccktlr. 
İmtihana gireceklerin en az lise me -

zunu olması ve askerlikle lılc; bir alil.kası 
bulunmaması şnrttır. Yüksek tahsilli o
lanlar tl'reih edilir. İatlyenlerin mUsblt 
eı;rakı ve iyi hizmet vcslkalarlyle birlikte 
31 • Birlnclte"rln • 1041 nkşamına kadar 
umum mlldllrlll""Umtlze mUracaatıan. 

(7563) 17589 

: müdürlüğüne müracaatları ilan 
E olunur. : 

: ı - Nüfus kağıdı (askerlikle- E 
E rini yapmıı olanlar 941 ihtiyat : 
E yokl<].masını yaptırmış olmaları E 
_ tecilJi olanların nüfus kağıtları- -
: na kayıt ettirmeleri.) : 
: 2 -.Polis iyi hal kağıdı, : 
: 3 - Çiçek aşı kağıdı, : 
: 4 - Hizmet vesikası, E 
: 5 - Varsa tahsil vesikası, : 
: 6 - 1 boy, 8 vesikalık fotog - : 
: raf. 4800 : ,,, ................................... ,;:-

ZiRAAT VEKALETi 

Palto diktirilecek 
Zlmııt Vl'lkllıetınden: 

Vektılet mU&tahı1emını lclıı kuma.ııı VckA -
Jetten ''e dl~er bU uın maJzeml!'S1yıe lıcll1A1 
terziye alt olmak Uzcre 54 adet kııtık palto 
dlktlrllc«'kttr. 

Talip olanlann eartname.vı •l!rrnak Qzer• 
her l'Un levazım müdUrlC.:Une mUrııcaatJan 
ve ihale ırUnU olan 17.10.1941 ctr:na ııilnU 
saat 15 te VekAlette mUtc-~ konııaYOnda 
hazır bulunmnlan ııan olunur, 

(7668) 

3 memur alınacak 
Ziraat \'clılletlnden: 

1764]. 

ltıtd- 'l'cklıf mektupları yukarıda üc;Uncli 
lta,d dede Yazılı saatten bir saat evelinc 
ltiiJ ar- Erzincan nafıa mudıirlüiünde teşek
llıu1t tdecck komisyon rciılitinc makbuz 
rjı abilirıdc verilecektir. Posta ile göndc-

deli 20S41 lira 77 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 31-10-941 tarihine tesa -

düf eden cuma günli saat 1 S de vilayet da· 

Şartnameler paruıı olarak Ankaııtda 
malzeme dairesinden, Hnydarpaıada tcscııtıın 
vc sevk ıenır:lnden dall:ıtılacnktır. 

Çam tahtası alınacak 

Yerli veya memleket dahiline 

girmiş ecnebi malı olmak üzere 

14 ton tutya alınacak 
Aıker1 Fabrikalar l'mum MOdllrlO:il Mer -

kez Satın Alma Komll)'Onundan: 

imi encümeninde yapıalacaktır. tcc( 
teı . ITıcktupların muayyen saate kadar 

(7004) 17630 

Odun alınacak 
De\·Jct Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

M. M. VekO.Jctı Sa. Al. Ko. dan: 
Pa.:ı:arlıkla 400x0,25x0,02S çtıadında 600 

ndet t'am tahtası alınaca.ktır. Tahıınln olu· 
nan tlynt 977 lira olup temtnntı 146 lira 50 
kurustur. lhnlcsl 17.10. 941 cuma ırUnU sa • 
nt 13 te yapılacııkıır. Talip olanlıırın koınls-

Yukarıda yazılı 14 ton tucya aıdt'eı1 1'abı1· 
knlnr umum mOıtOrlO.l!'U ml!rkez 1111tın alma 
komisyonunca !lt. ıo. 041 ııılı wUnU 91\&t 10 
d.a pazarlıkla ihale edllecekUr. llııı ~;ı olınası ve dış zarfların mühür mu

'-.d<l, 
1 

c kapatılmış bulunması şarttır. Pos
llıe "1ıkubulacak gecikmeler kabul cdil-

t, (8987/7573) 17548 

3 - Bu işe ait evrak ıunlardır: Keşif hü 
Hisıu;ı, fiyat bordurosu, projeler, yapı iıı
leri umumi şartnamesi, eksilLmc şartna -
mesi, bayındırlık işleri genel ıartnamesi ve 
mukavele projesidir. İstiyenler bu evrakı 

2 inci leletmcnln Yakımlık ve tanaplık lh- yona mUracantıan. 
tıyacı tein tamamı ı:Ur~cn veya yllzde 80 nıs. (7G44) 
betinde camın karı~ık olmnk üzere satın e!ı-

Muhammen bedeli 8820 ve kaU teminatı 
1323 liradır. Şartnnme paruıl'! olııl'ftk komi!-
Yondnn verilir. Tallpler1n mez'kQr &11n ve aa -

17603 ntte koınts:voııa moracaatıan. 

lk!JI EUlk bakterlyoJoH enetıtQsO. blrt de 
merkez ihtiyacı !çın Sô5G ıayııı kanuııun 
hUkmOne tevfikan 20 lira maaşu Ct' meırur 
alınacaktır. Talipler aranında rnttnur Qhu» 
da ukerllkle a!Akası bu!u.rımıyanlar tercih 
eı11Jccektır. Bu vaatı hal.ı olanlardan ıntıra
CAAt \"1ku butmndıgı tAkdln!e memuriyete JIJc 
intisap etmek 11rzusunda bulunanlar arasında 
müsabaka ıı.e •~lm yapılaca.kur. 1stekl!ler 
16. 10. 941 l'Unll ııkşamına kadar mU.slıtt ev _ 
nıklyle VC'kl!.Jete müracaat etmeleri llAn olu-
nur. CTG69) l'Tfl42 

her giln nafıa mildilrlüğıindc tedarik ede-
Eksiltme ilam bilirler. 

"'
>.ı ıı 4 - Eksiltmeye girebilmek İ!;İn iatiycn-' Su leleri Ucünctı Şube Mlldllrlü-
l ...... lerin 1541 liralık muvakkat teminatı Sivas 

l'ıııııt Altııı.sa vllAyetı Adala nahiyesi ctva- hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına 1
llt tıa 'ıcı Besleme kıınaıının (5461) metre- dair makbuzunu veya bu miktarda ııayanı 
~rr ıqllltıııll temizlenmesi amcllyııtı kapalı kabul banka mektubunu ve 941 yılına ait 
'1caıı1ııı:ıı,ı.ıp vahidi fiyat esası üzerinden ticaret vesikasiylc eksiltme gününden en 

2..,, >e konmuıtur. az üç gün evci Sivas valiliğine mümasili 
~lı (~u 11.mcllyatın muhammen kulf be· işleri muvaffakıyetle başardıklarına dair 

a ...... 3o.oo) liradır. .. 1 1 k 
L '- referanslariylc birlikle muracaat a a aca -•ıı~ .. tekllier nrtnnme ve proJelerl (l49) 
tııbt Ilı llıu1tabtllnde Mani.sa ıu ı.ıerı UeUncU larr ehliyet vesikalarını teklif mektubu ve 

i ....._ Ut1Urt'ltunden alabilirler. zarfı ile birlikte dı7 zarfa koymaları ve 
't <ıs) 8.1 bırıncıteırln 1941 cuma l'Unü aa- ke~if dosyalarını telkik ve imza etmiş bu
l1Urıu~.ı da. Manısa ıu lslert ücllncll tube mil- lunınaları liizım<lır. 
Gtıı )a b•nasında kurulu komisyon taratın- 5 _ Teklif mektuplarına ait iç ve dış 

:ı ..,, llUacaktır. zarfların ve vesikaların döriincü maddede l'ıııtu~ lıQvllkkat teminat (2229) lira 'T!5 kU· hükümlerine ve kanunr tarifelere uygun 

tı.8 ..,: ""- bulunması ilii.zımdır. Postada vakt olan ıc-t-.,. 'fıltı'<lllllzneye ırtrebllmck !cin ıstekllle· 
it, lla.ıcı veslkalnn 1braz etmelcrı eart- cikmeler kabul edilmez. 

nacak 47ll dört )'ÜZ yctmıı bes ton kC'SllmE":nlş 
kuru odun kapalı zart usuUyJc eksiltmeye ko· 
nulmu~tur. Odunlar, Ankara - lzmlt veya An
kara • Zonguldak arasınd ki istasyonlardan 
blrtnıı.. ~·•ıı-on lclnde vo en .-~ ııs. 12. l'Mı ta
rihine kadnr tt'8llm C!dllmls ola~ır, Muhnm
men bccJ<ıll (7Ci00) yedi bin altı :ruz liradır. 
il lklnclteırln 941 tarihinde çarıamba ırUnU sa
at 16 da ~nkarn'da !l. inci isletme binasında 
toplanncnk komisyonda 1halcst yııpıJacağından 
bu ıee ı:ırmck ı~tıyentcrln Yilı:de 7,:5 nlsbct!ndc 
muvakkat tcmlnatlıırını vezne mnkb;ızu veya 
idarenin knhul ettll:l tomıOlc mutabık b;ınka 
mektubu olıtrnk knnunun tayin etti~! vesaik 
ile tekll!lerlnl 1hnle ıınatınılcn bir sant eve
llne kndnr komisyon rl'lsllll:lne tevdi etmls ol
maları IAzımclır. Şartname vo mul:avcıc pro-
3elerı Anknra ve llnycıarıııun lılctme kom•s 
yonlıırından parası' nlınııblllr. 

(7734) 17i02 

Pirina yağı alınacak 
aı tlra 6 - İsteklilerin teklif mektuplarmı 1- Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 

Oto malzemesi alınacak 
M. M. VekAletl Sn. Al. Ko. dan: 
Miltı>ahhlt nam ve hesabına olup eksllt-

rnealne talip çıkmıynıı 71 Jcnlcm oto malze· 
nıesı ııaznrlıklıı satın alınacaktır. 

Tahmin olunan !!yat 1300 lira olup temi
natı 195 Jlrndır. Şartnamesi her glln öğl~ 
den sonra komisyonda görUlcb!llr. İhalesi 
3/11/!l41 Pıızartcsl gUnU saat 15 de yapıla-
caktır. Tnllp olanların komflyona mllraca· 
atları. (7640> 17617 

Kalörifer memunı alınacak 
l\I. M. Vektılellndcn: 
Kaıımrıuıı'dakt deniz haırtnnesl knlo=ltC'rı 

tein 120 lira ücretli b:r lmlorııcr memuru alı· 

(7G:ıG) 17632 
Hükümsüz ilin 

45 ton arap sabunu alınacak ztraat Vek&lettnden: 
As. Fab. Satın Alma Ko.: 16. 10, 9U tar1h1nı1e mUsabakı veya mUsa. 
Tnh.-nln edilen bedeli (29250) lira olan 45 bakuız ne memur alınacaaı hakkındaki llA· 

ton ıı.rap a:ıbunu Aa"'.<er1 Fabrikalar umum mQ
dUr!UılU meı1cez satın alma lromla70nunca pa. 
2ıı.r1ı1cıa :n. 10. 941 cuma •Una aaat 14 de 
ihale eı11leccktlr. Şartname (1) lira (47) ku
ruıtur. Katı teminat (4387) lira (l50) kuruı-
tur. (7GS7) lm4 

1800 adet yastık kılrfı ve 3500 
adet yastık örtüsü alınacak 

As. Fnb. Satın Alma Xo.: 

:ınn ı-enlıılne Jıcadar telıir ~ildi#! llltı oluCt~ı. 

(7743) 17709 

OKULLAR 

Nakil 
Tnhmln edilen bcclell (4GS5) lira olan Yllka· 

rıda Yazılı 1800 Yastık kılıcı ile 3500 adet )'ili· 

tık örtUsO Askeri Fabrlkalu umum mUdllrtU
na merkez •atın alma koınlıyonunca pazarlık
la 3. 11. 941 çıı.raamb:ı ~u:ıu aaat 14 80 da llıa· nacaktır. Taliplerin en kısa bir zamand'l An· 

kara da MllJ! l\tUda!aa VekAletl dl'nlz mUste· le eı111ecektlr, Şnrtnııme parasızdır. Kati te
:ıırlııtınn lstanbul'dn dr>ıtz komutanlı~ına mu- mlnat (702) lira (7:1) kuruatur. 

Ankara akıam kız sanat 
okulu müdürlüöünden : 

racaatınn. (7735) l71i90 (7703) ımıs 

~ı lat111 
11tnıe ~nünden en az (15) ırQn e • kinci maddede yazılı tarihte saat 14 c ka- Muhammen bedeli (34000 otuz dör bin) 

, tüne~ Ue ıu isleri UçlincU aube müdllr - dar encümene makbuz mukabilinde tevdi lira olan 100 ton pirina yağı 31-10-941 cu- M. M. Vek5lcti Sa. Al. Ko. dan 
Kalörifer i,Ieri 

A. T. ve sanayi Odası llı14 llra.caat edilerek bu ıse girmek için etmeleri il&n olunur. (913S/774o) 
17706 ma gilnü saat (15) de kapalı zarf usulıi İ· Askeri doktor ve tatbikat okulu kilini-bı ,.._ 'lııı~et vcsıkn11 1 A k 'd b. d 1 na 

11... • .... ,. •eneye aıt tıcııre-t odası ve3lkıısı. ., -..rı · e n ara'da ı arc masın a satın a 1 - fi knlörifcr kazanları dairesinde 635 lira 
~ ı otar eıuır mektuplarını hnvı zartlar kıı - KAZALAR caktır. 9S l:uruıı keşif bcde!H iş pazarlıkla yaptın- Sicilli ticaretin 192 numarasında t••lı:btıtıa.llrlı: Ilı.ate ırUnQ ıııat (Ui) e kadnr Bu işe girmek istiyenlcrin (2550) iki 1 lacaktır. Taliplerin 95 lira 39 kuruşluk ka- müseccel olan Ankara Çimentoları Kablo ve sair tesisat yaptırılacak 
"llt'!I nıuk bil ı ı u Yapı 1·şler·ı bin beş yüz elli) liralık muvakkat teminat ti teminatl;ıriyle birlikte 20-10.941 pazar-l>ıı... •u"-- a inde Manisa ıu ıs er • k Türk Anonim Şirketinin ticari ika - Ankara ""lıre sanat Okulundan: 

Okulumuz Ankara ismet Pata 
Kız Enstitüsünden ayrılarak Ser
gievi karJmndaki eski Hukuk 

Fakültesi binasına taıınmııtır. 
İsteklilerin her gün kayıtlarını 
yaptırmak üzere okul idarePine 

müracaatlan. (7649) 17593 

ANKARA TİCARET VE SA
NAY! ODASI RİYASETİNDEN : 

""'' ""' ntOdU IU"O t ıı ı kt ile kanunun tayin ettini vesikahrr ve te · tesi gu··nu·· saat ıs te l\~. M. V. Sn. Al. Ko. "'" 
t ıı, ' • "' " m 

0 

""''" "· • ' motgih•mn Anafanaı_, caddes;nde Okolom0% ""' •mı,,. .,.,,.,,"•• mYk. t"'.J:ıııcı-r''"""''"' tok>lrle.do muhtem•I Aokol< '1olmUOll'1moden' lifl"ioi oym ırlio "Hot (14) • k•dn ko- oa mü'8e"t)'"· (7728) 17721 I ldn " ı 
" "'"" Ulbun '""m•• YMldM '"" <JU•llmıo """ Aokol• .,.,.., ml•roo «loliöiao v"meied .IS,.md>C. KmaC> hnmnm 30 numarah odasma "" ""'"'' "'""' m•M~ ",' k ım ;',;· l\ 17578 hUkUmct konnl)ırıın \178521 Ura 24 kuruı be· Şartnameler pararız olarak Ankara'da nakledildigw ini natık 3. mayıs. 941 ta - cak (:'.\ 3781 lira (43) kııruı be e cırı ıı•··ıo il 

• • . . . • • İ ve hattl havai tcsts:ıU kapalı u.r uau ~ • 
dclı kc•ltll ikmali ınonatı kapalı ur! usu Y· t hl d 1 ka 1 

&.J>al f I l •
1 

v malzeme dairesinden, Haydarpa..ıa'da e • ASKERi FABRiKALAR rı ı ı are mec ısı rarıy e ve stan-
1 

eksiltmeye ltonuımuıtur. 
t.. ı zar usu iy e 1 an le ckslltmc)'e t'lknrılmışlır. t scllüm ve sevk ccfli"'lnden dağıtılacaktır. I bul dördüncü noterliğinden musad - \'~rıı•ce•· teklif zartıan l. ll. 

941 
cumarte-. ~lr ı _ Eksiltme 24. ıo. 941 cuma ~QnU saa " ., ·~ • .,, 

t<' ... v,,. ...... ...,, 00
., Aoknıo m•Un dol~•••• ""'"'"•o· (76'3) 

17716 Memur alınacak d>k 26. •yilll. g41 gün ve 10432/ 2411 •I •••• '""" '"' ""' 11 """" ••u•u 
• ,.., ,,,, u..,.,, konul.o '" """"" • ••• kom""" """"''" ,...,,. ... .,,. sayd• sfrkillerinin , .. ki o!An taU:be ""'""'' '°'''""'" ••~ "~ •• n•~ """ 
.... " Onun kUom..,, 241 + 000 - m 2 _ 80 1., ,., • .,11 ••""'- ''""" '"" işçi elbisesi alınacak Aoko 1 F b "k 1 u u MUdU•llll)lln b • d • d hf .

1
__ •. mlı>onunca acıtarslctır. ~2 lır,~ıllt: da taı lhz:ı.ratından ı..-·ı• bedeli o r n rı a ar m m • me .n ı aıre e ma uz vesaıl\'Ç mus - lı'.clclllerln yUzcte )'cdl buçuk üzerinden '"'v • cet"elt. ve ınrtnamelcr Erzurum nafıa m . d den • d 13 O 1 

.... n._ ııın soooo liralık kısmıd·~. • d Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. an 1 
• ı tenı en . 1 • 1941 tarihinde tesci <

404
> liralık pey akcesl makbuzu ile bu ı: bl -<1 •- - dllrlUC:Unden ve Aekale malmUdOrlüf:iin en 

1 ~ ' >:t •• "' •vrnk ounı'""' Mubommon bodoil (75000) füa oion · "1uht<Ut mı M•kl foh•iknla"m"dn ı.- edHd;ği Han olunu•. 4865 "'~' m"'•«•"'"'" '""''' """ o••oouoo 
....... l.t &lltıne t;ırLnnmcııı, be~3el~lz.8ıuıı::kb~I~;· teminat (1338> lira 031 ku· 11000 adedi tulam 1500 adedi caket \'e pan tlhdam edilmek Uz re aş::ı,ıı-ıdnki ııartıar gösterir Uglll mnk mlar tararından veri 'I ı 

C Ultavcıe " 
1 

ı blrllktl' tl'kllt m~ktup!arını mC'Z· ~ .... ~ ProJcaı, tolondan ibaret takım olmak uzere ccman, d:ıhlllndc nıu.anbnkn ile memur alınacak -, vesikalar> e • 

0 

k d 
., .... ''-ıY~ndırJık ~!eri ırcneı snrtnamcsı, rue4tu_r. Taıınıerın 7 .... 937 tıı.rlh ve 8l97 sayılı l2SOO d . . 1 ' nıi 1 tır ANKARA VALILf""l kQr ~Unde en ırec ıı at ı nn n ar mıı.kbuz 
.., "° ~ k .. ., a et ı~c;ı clblse51 4 l 1 941 sa ı &U · . u e J:mnlsyona vermtı olmaınrı lA-'e): ~- ~ıı e:;~~~:.:ennı urtna.mesı. Resmi Gar.ete ııe ncıredllen tallmatname>e saat IS de kapalı zarf usulu ıle Ankara'da 1 - lı.Icmıırın kanununun 4 Uncu msd- mukabll.nd 

t~ ·~ıır hUııt ' ı:öre vcslkala,rını hnzırlnyııı lbrnz etmeleri ve idare binasında satın alınacaktır. 1 desinde yazılı evsafı haız bulunmak, Tamir işleri zımBduır; .... alt keııtrnamıı ve anrtnıı.meyı ırörmck C ~'tau sa cetveli mC?Sııhıı sert dö- tayin edilen müddet :ı:artındıı tekli! mektupla· B • . k . , 1 . (SOOO) lira- . 2 - Mecburi askerlik vazifesini ifa et- .... 1 ti ı 
1- .... Cl'ıı nıe.:ıte CC'tvcıı, rını komisyon riyasetine vermeleri ınzımdır. u ıııc gırme . ıstıyen erııı • et-1 nıiş bulunmnk ve ya,ı 35 ten yukarı olma- Ankarıı VnllllQ'lndcn: lstlyC'nler her ııon mcsa 111.a er dnhlllnde 

'- tı~eıııer llk, 17347 lık muvakkat temınat ıle kanunun tayın 1 mak ı - Ke~.r bedeli 718 llra<lan lb;ırct oıan okul mUdUrlQQUne mOracant l'debllereklf'rdır. ~ :-- """"' "'""•mo"" ""''"'' oı.rnk liji "''"'"' " toklifiodoi ""' gUo ,.. 3 ·- Lookol """ m<ktop mmnu ol • Aok"" """' um""" •"'•mdo kMU ,., "7421 '""" 
b, '"•· t, " "" """ mm.ın""'' ,.,~ 1 k •t 14 • k•du kombyon «i•liğlno vonn•· ı mok 1 "''"'m"' mu<lhlooo ""''"'k "m""' '" 
,"· ''''" """"' '"° •"""' .,,.,. Şehir plônı yaptırı OCO '"' lb•md". 1 • :_ !mtıhan•• mu•attak oıaoıa.-o "" '"' '"'""""' ••ouım"""'· M. M. V. Hava Müıteşarlr-, 

"'1 .... ~•llt.nı ., Şartnameler (200) kuruşa Ankara-Hay-· 11ayıh barem kanunu mucibince Ucret vc-1 2 - thale.11 81. 10. 941 tarihine mUıadlt cu· g 
t ıııı.!!ııu •aıı.t ~ ~'.l. ıo. l'.!U tarihinde pazar- Bozüyük Belediye Reisliğinden 1 

.. •. darpaşa ve İzmir veznelerinde eatılmak • 1 rlleceği gibi hususi kanunla vcırllmltı sı • mıı .ııllnU saat 
15 

te dertercıarlıkta yapılacak· Elb• l k ltt, ll!n11e k 15 te Kırachtr vlll\ycıtı dilimi 1 - Eksı"ltmeyc konulan iıı Bozuyuk 1 h 1 tır ıse a ınaca 
• •Palı zart uıullyJe yapılııcak· tadır. (76S) 17719 at slgortcsı ve teka.Udlye hakkı da var ., • 

"'- • ...., kasabasının imar planının tanzimidir. Bu 1 d•r. 3 - ll!uvakkat teminat 154 liradır. M M. Velt~eti Hnvn Sa. Al 
''il ~ tlta it d ·-- 5 • 4 _ tsteklllcr bu ıae alt keşi! e\•ral<ını fenni / · • Ko dan : .... <>ı 11

., '" , mnum k '"" """'"" • ioin k•>il b<deli 3650 "" "· • _ _ • - U.zm<t< ahnmklaniao: umum ııu ~"" 1 - 1000 tolum ""k yako Y••hk <lblao 
"• ıı nıuvakkat tcmıınat \'ermesi 2 - Eksiltme 10 11-941 pazarte.sı ~unu 1 ınUdUrlUğün göstereceği her yerde en u:I urtnamcyı her ırUn detlerdarlık m ı müteahhit nnrnı hesabına cksiltm k ~ ~ • 'Hı ı d B ,, .k belediye daıresınde Uç sene hlzr.ıcc edecc:;oınc dair noterlik - mUdilrlUAUnde ırbreblllrluer.d t mOdOrlO· f nıılmuı:tur. Muhammen bftdell '>25e0yell o • tıı e .Yl 

1 

llc:ırct <>tısı \'CSlkısı saat lS e ozuyu 1 M 1 t, , d" 
1 

5 - lstckJllcrın ıran n e na ıa " ' M ra o-tı ~ rı l!\'~J ",/' n 1 :ı ftntll ~ nlerı hnrlcl mutcşekkil komisyon huzurunda yapıla - em ur alına ca kh en muımdj-ı.- t •ıtıhUt sene ı a ınacak vr tünden nlnC'aklıırı tcnnl ehliyet VC'Slkası ve lup kati teminatı 387,SO liradır Pazarlığı 
it, "' , '' ''' vıı"'""''" """"". n voll "h»·•i•ô ç•hom•I"''"' mani olup muvok«o< <om:o" =khn<o ~ honk• ~•- 27-10·1941 paznn..,ı gllnU , .. ; 

10 45 

to ... :ı. ,r kasJiıı haız olup ıröslermelcrı ca3ktır. Bu ı'"e aı"t evrak ıunlardır: A - ka- ı S d olmadıfı tıım tl':ıekkUllU askeri hastane - atları Anka.ra'da Hnua Satın Al 
.., v ümerbank Umum Mü ür- 1 tubu He komlsyonıı muracıı · • ma l{omlsyo • ~ l'tıJcıır 112000 mikya1lı halihazır harita· ı:~dend' birinde yİapılacak mua

1
)k'e.ne. ile t

1
ev- ('T73l) 17701 nunda yapılııcnktır. Ş::ırtnamesl komlayon-ltıı.'t.,'l ~ıı rnl'k't.uııınrı YUkanda cccıncü sabanıBn :t kom"ısyonun tanzim eyle- 1 lüg .. ünden •• sı (' ıleccktır . mtlhan S - ıncıtt>şr n - da gllrUlebllir ist kl'l . U Ilı ••lr saatten bi d mar l!lAı 

1
A t k 'd • I k • e ı crın muayyen g n 1 ;; btı 11 tını e lı r ıaııt cveııne kad:ı.r sı ır. • C Eksiltme ııartnamesi. " pazartesi gt!ııU saat .. c An nrn a Boş mazot tenekes1 a ınaca ve saatte komısvond b l l ~ ''' "' m"' '""'""' mokbn< diği ima< npo<U. • E _ B >nd«hk ;,. Bankamoz umum! mUdUdü - umum mUdU,IUkto btnnbul'da Bak"kOY . • C7'0s • u uruna"'-~1,llı""ct~p~~ verııerekur. Posta ile ırtlndcrt- D • Hususi ıartname, ay g;ünde çalışn1ak üzere dosya sis- harut fabrlkasındn ynpılncııktır. Talip o- Ankara Valılıfindcn ı ) 17568 ~ r ır .. r o-an l · F Mukavele proje-

1 
. t k sıtma mllcadele M h 

a. l'tııı ıı~lını, oı~ac- maddede ynzılı sııııtc !eri genel :iartnamcsı, . temlerine ve kayıt usullerine va- ıınların nıııı~ıda yazılı vcsıkalarlyle ter - 1 - Ankara mın a ası d t bo• mazot U abere malzemesi alınacak a.ı;ı'I 
11 

ıvı .... k 

91 

ve dıs z11rtın mUhar eUmei hal veslkalnrını fstıdalanna bağlı- rcisyfindc mevcut 3000 a ~ . " 
il Olıtc-ıı1r ap;ıtılrnıı olması ll'u:ımdır si. 4 - Eksiltmeye ıirebilmek iMçi~htaldi~- !::ıf, Bankalar veya resmi mües • Yarnk bu iki mnhaldcn hangisinde imtl • tenekesinin beheri 4S kuruı uzerınden a - M. M. Hava Sa. Al. Ko. dan ı (7

..,,.. ~ecııuneıer kn1>111 ...o•ımnz. . . lomalı y·u'ksek Türk u en ıs sese ve daireler muhaberat me • hnn 
1 

k 
1 

ti 
31 

B' • it 
1 

· ı ıatı•a konulmu~tur ı 
3 

k l ""'"') "u ~ d o mn s yorsn - ırınc etır n • çık artırma 5Urctıy c " " • - alem muhabere malzemesi m!i -Q" b ı7sso 'lcrın ıp 27' liralık mu vak- .nurluklarında bulunmuş tecrii· ıo•ı g1.1 ·h· milsad ' f ı ve mimarı olmaları ve .. . .. nU ak,am snnt beşe lrndnr burala· 2 _ İhale 31-JO 941 tarı ınc 1 cu- teahhit namı hesabına açık eksiltmeye lı:o-.. ~ Oran tin oran ıyo· r kat teminat vermeleri ve nahı vckli.!~tın -, he sahibi bir memur alınacaktır, rn mUrııcantıarı, vesalklni tam ibraz et - ma günü saat lS de Defterdarlıkta yapı • rıulmuştur.Muhammen bedeli 2507 lira 50 1 

"., k , d<n .,,i!mls ı<hl,.iHk ihhm "" "'"' İst<kli!or tahsil ve me,.ilodni mlyonı.,ın imUhnna kob•,ı edilmim<k - '"ak'"· ""'"' oinp koU •=loatı 376 ika 13 ku -
> >ı Huı " " Bn>anıou. homil oimoim ""md" gösted• ves;kalada, 21.10.941 '"' llOn nlunu•. 3 - J.ı<klilcdn 102 Unhk rnuvokkot "'""'· p.,.,.,., 3 U -941 '"'"'"' oüo! S I! ı "A ..,. s Bu ~c talip olanların yukarıda 3 tarı"hı·ne kadar Ankara'da Su"mer- A) HUvlyrt cüzdanı veya muımddak su- teminat makbuziyle g{inilndc komisyona 11 d h 1 k ltıtı ''" w l'r11 a k o - ı retı ' • saat c Ankara'da ava eatın a mı o -'ıtr • ::~dtr v ika Y ~.o;r:t:ıı ~~b~:11: üncü nıadctede yuıh :vrakı Bilde~ik n~fıa 1 bank umum müdürlüğüne müra- n) İki adet vesika fotoğrafı, gelmeleri ve bundan e:cı. ıartn~mcyf gör- misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko -

' ltt l'J ~rtyıe istida lle bııstablpll~e ı müdürlüğ'ünd' ~ ··" uvıık bele ıye rıya- caat edebilirler. 4814 C) İyi durum mazbatam, mek ve ~zahat almak ı~tı~~~~erın Defter- misyonda idrülcbilir. İsteklilerin muay -(IOııe. ln olunur. ıctinde tctktlıı: edebilirler. (9159n
74

l) ••••••••••••••••ii D) Olcul ııahadetnamest veya musad - darlık mı!U emlik mildürluğune müraca -ıyen gün ve.aaatte komlayonda bulunmala-
"'°< ı- 17707 • dak ountt. •atlan. (7705) 11711 n. (7751) Jf>ll 
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.1 
1 VAKIFLAR UMUM Md . 

Kapalı zarf usuliyle ve laks;itle 
Sc LlŞ 

Daktifo aranıyor 

--( 29 Birinciteşrin 
CUmhurlyet Bayramına Mahsus 

Fevkalade Piyango Planı 
İkramiye İkramiye İkramiye 

Adedi Mlktan Tutan 
Lira Lira 

1 r>0.000 50 000 
1 20 000 20 000 
2 10 000 20 000 
6 5.000 so 000 

20 2.000 40 000 
.fO 1.000 40 000 
80 500 40 000 

400 100 40 000 
• 000 10 40 00!) 

80 000 2 160.000 

84.550 -- y e k Q n - 4so.ooö 
İsabet niııbctl İkramiye nisbcU 

% 211375 ~60 
Tam Bilet 2 Lira -- Yarım Bilet ı Lira 

MAHKEMELER 

.Amcara Iktncl Sulh Hukuk HA.klmllClnden: 

Ankara Vakıfiar umum mUdürlilılU vekili 
avuut Nuuhl Cob:ı.notııu tarafından Anka
ra'da Anatartalar caddesi s·ısam 'okak 83 No. 
da ahcı Mehmet yanında Debreıı AU oıtlu 

Musa aleyhine açılan kira bedelinden 1:55 11· 
rft SO Jı:urus.uk alacak dav.Uının yapılmakta 
olan duruıma.u 'ıraaında namınıza daveti.ve 
ve dava. arzuhab llAnen teb!lı? edlldlıll halde 
rn&hkemeye ııelme<11ı?lnlz albl bir vekil de aön· 
dermemı. oldutunuzdan aıyap kararı tebl1itl· 
ne tarar verllmb ve durumıa 12. ıı. SU llAAt 
9 a talik ecııımı.ur. 

MezkQr tarihte mahkemeye aelmedllı'tn1z 
t lkdlrde gıyaben durur.na icrasına devam o
lunacaı:tı gıyap •·ararı yerine katrn olmak Uze-
re 11Anen tebllfı olunur. 4SS3 

.utkara AallYe lklnc1 Buklk 'IIAklmlllnnden: 

Ankara'da belediye karıısındn beledi.ve Ko
opc;atU yanındaki çıkmazda 5 Nolu te.'"L1 HU-
&e)l'1D Avni Arar'&: 

Kannıı: Samanpuarı lnllnU mahallesi Yıl· 
dız ııokak No. 2 evde ll1uhıılne tarafından aley
hinize acılan başanma dav.Ut arzuhalında 16 
senelik kan koca bulunduılunuz ve lstanbul· 
da.n ilet namı.v:e bir kadın ıreUrerek onunla 
kan koca l:'lbl )'Uadıtınızı ve bu yüzden ara· 
nızdA milıterek ha:vatm cekllmez bir hale ael· 
mesını mucip olacak derecede ılddetl1 ıı:eclrn· 

ılı:Uk huaul aeliP artık bir arada yaaamanıza 
bnkAn kaln:.adıtından ~anmıya karar vertl· 
mesını ıstcmekten ibaret olup davA e.rzuhalın
da ıı:österllcn adreste bulunmndıtınızdan ve 
yeni ikametı;:ıuıınızın da mechul bulunduılUna 
dair tebll~ ilmühaberine mEITTUhat ver1lerck 
bllll tcbllt !ade kıhnnıakla on ırün zartında da· 
vAc anuhalına cevap vernıelt üzere mkare.'da 
Uluı ve lstanbul'da CQ:ınhurtyet ırazetelcrt.vıe, 
davl arzuhal!Yle davetlyen ı on eün müddet· 
le 11Anen tebl!Clne ve 'mahkeme d!vanha.ne.sl· 
ne talfkına ve ba selı<'ple durtıtma ırUnU ola· 
ralc 6. 11. 941 ırUntı ıaat 9 olarak tayinine 
karar verllmle oldul!ılndun tayin edilen .ı:nn 
ve aaattc mahkf!lllemlz<te hazır bulunmanız 
veya rnll!ladc1.alı: bir vekll al!ndermenlı: lüzu
mu ve alaıl takdirde mahkemenin ıııyabınızd3 
devam edec"'~l davettye makamına kaim ol
mak Qzt're H U.M.K. 142 1ncl madde:ıl mucl· 
b!nee llAn olunur. 4860 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahke -

mcsinden ı 

lkame eyledl{:I fhtar davAaının Jcra kılınan 
muhakemesinde: 

MUddelaJeytı M ta!a'nın lkamet.ı:Ahının 

mcthullyellne binaen kendisine Ankara'da 
lJlus ve ı.tanbul'da Cilmhurl:ict .ı:azctelerlyle 
tcbll.ı:at ;yapıldı.in halde yevmi muayyende 
mahkemede hazır bulunmadı:ın1an hakkında 
.ı:ı;yap kararı ittihazına kurar vcrıımı. oldu
{:undan mahkemenin muallak olduılu ıı. ıı. 

941 &alı eaat 10 da milddelalcytı Mustata'nın 
Ankara ultye birinci hukuk mahkemellnde 
hazır bulunmuı ,·eya bir vekil .ı:öndermesl 

aksi takdirde usulün 401, 40~ ınct maddelerine 
tevfikan bir daha mah:kemeye kabul edllmlye
oeaı ve muhakemenin aıyabında yapılaca{:ı aı
yap karan makamına kaim olmak Uzere llAıı 

olunur. (7760) 17711 

Ankara Asliye 4 Uncü Hukuk Mahkemesin
den: 

Ankara'da belediye karıısındıı Kuleli apart
manda terzilik yapar'k n eımdl ne!'ede old.ıCu 
bU.ı.nml)'en Deypazarlı lbrahun Abacı: 

Vakıflar umum mUdurlJğtl vek!U taratın

dan aleyhinize acılan alacak davasının du
ruşma eilnU olan 9. 10. 941 perıemne saat 9,5 
ta mahkemede bul.ınmanız tein l. 10. 941 ta· 
r1hll uıuı J;:azeteslyle llAncn dııvetlYe tebll~ 

euilmlı olduılu halde gelmedltlnlzden ve bir 
vekll gl!ndermedlı?lnlzden gıyabınızda bakıl· 

ma.sına ve duruşmanın 12. 11. 041 carıamba 

ırünil ııaat 10,:5 a tallktyle aene llAnen ıııyap 

karan tebliğine karar ver1Imlsttr. O ırün ve 
saatte de mahkemeye gelmedlfılnlz ve blr ve
kil göndermedlitlnlZ takdirde isin aıyabınızda 

bltırllece:ı teblllı' makamına kaim olmak il· 
zere nan olunur. Dosya. 941/217. 48:19 

Yapı yaptıracaklara ve 
müteahhitlere 

mna p:roJelerlyle ııer tUrlO ııesaplar ve 
mesalt.veU tennı:ve kabul edlllr. (Berlln'denı 
Yilkııek mühendis Ankara p0stıı kutusu 64 

• • 
ı er 

Toprak Mahsul~eri Ofisinden 

Devlet Ziraat i$letmeleri kurumu mü • 
fcttişlerindcn Sı.ıphi Alsıray tarafından &!fi· 

lan 941/1723 No. lu soy adının değiştiril
mesi da\•asının neticesinde davacının nıi-1 
fus ta kayıtlı (Alsıray) soy adının Şarabı 1 
olarak 2-10-941 gününde defi~tirilmesine j 
karar verildiği ilin olunur. 4869 • 

Bozkurt, Cümhuriyet ve 
Değirmencilik Limitet Şir • 
ketine ait un fabrikaların -
dan istasyona yapılacak un 
ve kepek nakliyatı gösteri -
lecek şartname dairesinde 
karşılıklı pazarlık suretiyle 
bir müteahhide Yerilecek -
tir. 

Ankara Aallye Blrlncı Hukuk HAklmllCln-1 
Taliplerin 20 Teşrinicvel 

1941 de saat 15 te Toprak 
Mahsulleri Ofisi mübayaa 
komisyonuna müracaatı. 

den: 

Ankara'da Cebecl'Cle askert hastane arka
ıımda 244 No ıu evde mukim Mehmet kızı Mua
taıa karısı AY&C tararıncıan kocası Mustafa 
Bllrk!Uce aleyhine 941/1397 sıı.yılı dosya ile 

(7754) 17710 

Mimar, Mühendis ve inşaat Şir kellerine 

LA HA TA KOPYALARI 
süratle yapıhr 

Ankara Anafartalar Caddesi 
Gençtürk Tel: 1673 

.:!llfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllll.!:. -
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN 

------
------ -- -

avack 
-- a -- s y ----

---------------
Mikyası Ma derecesi 1,5 -En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çok := 

---
-:E düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankara = = için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirini = = bildirmektedir. Telefon: 1634 4838 E: 
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Vakıtlıır Umı.1ın .uı.ıu~rı~gu.:ıdcr. : 1 
Muhammen bedelı 9500 lira muvakkat 

temlna.tı 713 Ura cinsi dükkA.n mevki ve 
mahallesi Koyunpazarı Ada No. aı 267 
parsel No. ııı 19. 

Muhammen bedeli 8000 lira muvakkat 
teminatı 600 Ura clnııl dUkkln mevki ve 
mahallesi Koyunpaznrı ada No. 1!!1 267 

Hl!sJs1 b r m lc>~SCHC'dc caı.~mnlt U· 
ne a \ t- rrıın ı.tt'a ~ mr bir 

d .. ı n ı k ır StL u b ı ııkr 

tc.cıh u.unur lallpter n ısım ~e ad i:'S· 

!eriyle ılmdlye kndar ca11'tıkları yerle· 
re dair izahatı hnvı mektuııın DAKO 
remzi altında Ulus ırazeteslne mektupla 
muraeaatıan. 

parsel N o. l!!ı H. 
1 - A.nkaranın Koyunpazarı caddesin- .:! 1111111111111111111111111111U11111111 !: 

de yukarıda evsafı yazılı vakıf iki dUk - : • : 
ka.nın 2950 sayılı kanunun birinci madde- _ N EQSTERI N E 
al mucibince ihale bedelini % 20 si ilk - : 
taksit olarak oartnamesinin 8 inci madde· : Sıhhatlı olmak f~ın insanın ağız, : 
si uyarınca muvakkat teminatın katı te- = burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi : 
mlnata tblAğı tarihinden itibaren 45 gUn :_ bir tarzda temiz bulundurmnsı lA • __ _ 
zarfında ve ikinci, tlçUncU, dördUcU ve be-
gbcl taksitleri ferağ tarihinin ertesi se- E zımdır. : 
nelere tekabUl eden gUnlerlnde verilmek : Bu yollarla giren anjinler. grip, : 
ve vaktinde ödcnmiycn her hangi bir tak- : kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, :E 
ait dlter taksit! hululU tarihine kadar ge- : ı;ıı;ek, suçiçeği, menenjit . • . ilOh ;: 
çen gUnler için faize tabi tutulmak ve : _ 
borç ödenlnciye kadar lıbu gayri menkul- _ bulaşıcı hastalıklarda 
ler birinci derece ve sırada ipotek götıte- : 
rilmek, ihale pulu, ferağ harcı ve dcllfıli- : 
ye resmi ve sal harç ve masrafları mu,. -
teriye alt olmak ve rnUştcri tarafından : 

--NEOSTERIN ---pülvcrizasyon veya gargarası E 
ııifaya yardım eder. --Btıyle hastalar tle temasta bulu • _ 

nanları korur, ıahsi ihtiyat ve tedbiri : 

aldırır. --Eczanelerde reçetesiz satılır. ----

Ucreti verilerek vakıf namına sigorta et- : 
tlrllmek ve llk s.igorta ferağ sırasında yap 
tırılmak kayıt ve oartları altında 10. 10. : 
941 gUnUndeü 31. 10. 041 gllnUne kadar : 
şartnamesi mucibince yirmi glln müddetle : 
kapalı zarf usuliyle arttırmaya koulmuıs- ., 11ı1111111111111111111111111111111111 ı,. 
tur. 

'! - Kati ihale l. 11. QU cumartesi gtl
n11 ıı!lat 11 de Ankara'da tklncl vakıf a
partmanda vakıflar umum mUdUrlllğll 
Emlak ve Arazi MUdUr!Ul;tlnde ihale ko
mısyonunca Vakıflar Umum MUdUr!UğU
nUn tasdlkına tallkıın yapılacaktır. 

S - Taliplerin 2490 sayılı kanuna g!Src 
hazırhyacaklan teklit mektubunu ve te
IT'inat makbuz veya mektuplannı tklncl 
maddede yazılı saatten bir saat cvellne 
kadar Vakıflar umum mlldUr!UğU ihale 
komisyonu relsliıtine vermeleri lAzımdır 

• - Teklif mektubu lle teminatını vak
Urde vermemiş olanlar arttırmıya kabul 
edilemez. 

5 - Miktarı kadastro çapında gl5ııteril
mlşUr. 

6 - Arttırmı,•a iştirak edenlPr şartnn 
menin bUtUn muhtcviya~ını kabul etmiş 
sayılırlar . 

Apartıman veya ev aranıyor 

Yenişchir'de veya Bankalar ci
varında 5 ila 6 odalı yazıhaneye 
elverişli apartıman veya ev aran
maktadır. PAKO remzi altında 
Ulus gazetesine mektupla mü • 
racaat olunması. 

-111111111111111111111111111111111111111 L. 

~KİRALI I' ARANIYORE 
-- Blr ııene.ık bedeli ııcsln verllme.k : 

üzere Yenlaeblr(le Uc ııtı dört odıtlı ka· : 7 - Satışa alt Bartname Vakırlar 11- : 

mum mlldilrlUAi.1 emlAk ve arazi mtıdUr- lorltcrll veya kalörtferslz bir dtılre a- : 
: ranıyor. Tel: 6715 ııc mUracant. 4820 : lUğtln>ie görUleb!llr. (7572) 1754 7 

Kiralık apartman dairesi 
Vn.kıtıar U. 'MUdUrlUfıünden: 
Senelik kirası 1800 lira, tc:nlnl'llt'ı 270 lira. 

npartı:nan kapı No. su 2, dalre No. eu 5, 
kat S. oda 6, ban:vo ı. muttak l, hela. ı. 

Yukarıda evııafı yazılı ve Ankaranın ts
Ukltll caddeııl Clrmen ııolmll'ında t.k1nct va~ır 

apartmanındaki :5 No. lu dal.re teslim ırl1 • 
nUnden muteber olmak üzere 81. 5. 942 tart
htne kadar klra)'8 ve11lecektlr. 

Katı lhaleel zı. ıo. 1941 salı ııOnQ saat 11 
de ikinci vakıf apn.rtmanında \"Olntlnr emltık 
ve arazi rnUdUrlUl!:U'lde yapılacaktır. Tnllp • 
lcr1n mczkQr mUdUrill!:e mürac atııırı. 

(7 S> 17592 

Kalorifer işleri 
\'akıfiar Umum l\tildUrlilı?Unden: 
Kesit bedeli (fl!!Ol lira olan Belvilpalas ote

linin kalorıter tesisatı pazarltkla tamir ettir!· 
ıecektır. 

Pazarlık 17. 10 941 <'Uma ı:Q'lU ıaat on b~
te Vakınar umum mUdU~lUı\'U tnıan.t mildilrl-

-., ın 1111111111111111111111111111111111 ı r 

Bir usta aranıyor 
Tezgah, dokuma, boya ve 

teferruatı işleri için dokuma 
kooperatifinde ehliyetli bir us
taya ihtiyaç vardır. 

Talip olanların şartlariyle 
birlikte dilekçelerini 25 birin
citc-şrin 1941 tarihine kadar 

astamonu'da Dokuyucu ve 
Dokutturucu kooperatifi riya
setine göndermeleri lü7.umu 
ilan olu-ıur. 4663 

.11111111111111111111111111111111111111 I L 

yetınde yaııılacağından bu ırlbl en az (1000) p· ı d 1 • • 
liralık it yapmıs ehliyetli tallpkrln yUzde 7.~ 1 l{ Ö (Ü m 1Ş1 

----mu\'ak'kat tl'TTllnnt paralarlylc lllln edilen ırUn : _ 
ve saatte müraca'lt etmeleri llAn olunur. : Ankara Elektrik T. A. Şir- : 

<77:ro> 1770:s : keti Tasfiye Heyetinden: ---
IST ANBUL ve P ARiS 

FakOltelerlnden mezun 

Diş tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adlt,vcsarayı karaısmda Dölonecı apart· 
manında her ı;:Un ııaat 9-12 ve 14-20 
arası hastalarını kabul eder. 

Rontııcn ve seri mekanik tedav1. 
Telefon: ZG24 

, Sayın müşterilerimize 
1 Sark kundura pazan Tahtakale 14 No. 

dan ikinci Anafartalar caddesi 200 No. ma
f:nzaya taıınmııtır. 

ı Sıırk kundura pazan Salih 

ilk - Orta - Lise 

OKUL KİTAPLARI 
Akay kitapevlerine 

gelmiştir. 
Samanpaznn merkez Tel: 3~ 
Yenlıeblr ıube Tel: 5279 

ızenıı:ın ve ucuz kırtııstyenln yeı;:Ane 

ıa tıı yeri . > 4622 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7257 

İmtiyaz Sahibi 
lskendcr Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 

ULUS Bcısımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemize ııOnderllen her nevi ya
zı.ıe.r, n~red11!1n edilmesin ırert ve
rilmez ve kayboluıundan dOllll'l hlc 

bir me1uUyet kabul olunma&. 

~====================-!) 

- -: 50 adet kablo manşonu M 440 
: 50 adet kablo manşonu M 520 _ 
: döktürülecektir. Nümuneleri an- : 
: barımızda görülebilir. Bu işi te- : 
: ahhlit etmek istiyenlerin 21.10.941: 
:E tarihine kadar yazı ile teklifte E 
: bulunmaları itan olunur. 4837 = 
., 11ıı111111111111111111111111111111111 ı r 

Demirci ustası aranıyor 
Demirci makinelerinde 

çalışmış bir demirci ustası 
lazımdır. Orman Çiftliği 
Müdürlüğüne müracaat. 

4866 

TAPU ve KADASTRO 

Ankara Merkez Tnpu Slcll Muhnhzlıil:ından: 

Altunda~ mııhallc>slnde 189 kapı ve 674 
tahrir ~c 611 hesnıı numarasında kayıtlı ııa~ı 

ve arka111 Hüseyin ıumllndckl hazine nrııası, 

solu ve onu sokak ile mnhılut 350 metre mu
rabtıııı miktarındaki beke! Bekir Yılmaz"a alt 
atısnP ev arsasının hazine namına tcscll1 tein 
dctterdarlıktıın talep edilmektedir. f>Ubutu ta
ımrrutunun tefibltı ıcın mahalline G. ıı. 941 ta· 
rlhlre müsadl! ııeI'lcmbe gUnU tahkik memu
ru ~önderUecektlr. nu yerle altıka ve ııısııtı 

bulu'lanların muayyen ırUnUnden eve! Anka
ra taptı stcll muhafızlıA:ına \'CYll aynı günde 
h dut komsularlyle birlikte mUracaatlnrı Jl!Ln 
olunur. 4844 

YENİ Sinemada 
Buı.rtın bu &:ece 

Sarısın :vıldız Camllla Horn ve methur 
mac:ar mu.ı:annısı Paul Javor tararındnn 

yaratılan nefis bir nım 

SON ÇARDAŞ 
Almanca sıızıu 

seanslar: 14.SO • 16.SO - ıs.so gece :n de 
Saat U..16 te ucuz hane ınatıne.ı 

YARININ XADINI 

r=======================================--=-~-==:::::====~ 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye planı 

ı adet 
3 .. 
2 " 
4 .. 

Keşidclcr: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

2000 
1000 

750 

500 

liralık .. 
1941 ikramiyeleri 

2000.-
3000.
ır;oo.-

2000.-

lira 
lira 
lira 
llra 

8 adet 250 liralık - 2000.- Ura 
35 100 3500.- Ura 
so ,, 50 ., 4000.- lira 

300 ,. 20 " 6000.- Ura 

----------------------------------------------------------------~ ... _, •.................•.....................•...•....•......................•..••• . . . 
~ EMNİYET SANDIGI İLANLARI 
: / -. •.....................................................•...............•.....••. 

T oksitli emlôk 
yüzde 5 

satışı 

faizle 
sekiz senede 
ödenir 1 Semti 

Be>oI:lu Karabas Mustafa ali:a Hııcımlml ma· 
halleııl Karabns caddesinde eski 53 MU. 53 ye-

Cinsi Muhammen ıcu 

ni 55, 57 No.lu Ev 
Beyo{:lunda Hüseyin ar:a mahallesinde SUıılU· 
ınkııı soka~ında eski 4, 6 yeni 14, 16 No. lu Aı>nrtman 12500 
SUleymanlyc Hocaawaımttın mahallesinde Ta· Ev ve ıctne akan yanm 
\'anlımaslak sokafıında eski z.ı yeni 10 No.lu masura au sOOo , 

l - Artırma 20. 10. 911 tarihine dilsen pazarteel ıı:UnQ yapılacak vı 14 ten 16 fi .-

de\•nm edecektir • 
lhale artırma sonunıla en yüksek beılel ve rene ;yapılır. J 

2 - Artırmı:va ırlnnek tein muhammen kıymetin ylh:de 15 si nlsbetlnde pey akceJI 1 

mnk lAzımdır. ,/ 
S - Artırma bedelinin dörtte biri pesin ırerl kalanı sekiz ııcncde sekiz m!l.!avı tJ. 

ödenir. Taksitler :yüzde 5 faize tabidir. ıl' 

of - Taksitler bdcnlnclye kadar aayrlmcnkul sancıı"a birinci derecede lııotckll J<S
1 "ti 

5 - Binaların fotoğrafları sandık dahlllndekl sat" ı;a!onunda teshir olunmaktadır· 
la tafsllllt almnk ıcın salona mUracant edilir. 

Emlôk almak ve satmak istiyenle'e 
.mak ve saunak !cin en kısa yol ııatıJ '' lstanbul'un her semtinde her ccııt eml:...k 

muzu ziyarettir. fi' 
tst.cnlldlli:I takdirde ıatılı~n konan emlAk m ukablllnde ne miktar bOrc vcrtıecd1 

e<lll~rck nllıkadıırlnra bildirilir bunun ıcın tkl llra tit'ret alınır. .p,/ 
Tl·thlr Ucrctl: bir liradan nııa~ı olmamak Uzcre Uc ay !cin bin lirada on lkJ bucul< .,.ıı.' 

tur. Ne satıcıdan ne de alıcından baıka bir ücret alınmaz. (~30-7449) :ı. ~ 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!llllll~ 
~ Uşak Yılancı zade ve şayak ~ 

~ ~ 
Fabrikaları mamulatından Bayan ve Baylar için yerli Meriııo§ ~ 

:= yününden yapılmış mantoluk, tayyörlük, paltoluk pardesölük ~e ~ = spor kostümlüklerimiz. ~ 

--
- ~ 
~ TALAT AKAR Kumaş Mağazasında. ~ 
;;;;; satılmağa başlandığını sayın Ankara Halkına bildiririz. ~ 

~ 1111~;~~;~;~1
1

1~~1 ~; ~ ;,~~~ ~ ~I; I~; 11111111111111111111111111111 ;,~~ 

Sus Sinemasında 
Bu&1ln bu &"ece 

lltevalmln en ıotızel komedi eAheserl 

Artist Namzetleri 
Bu rollerde: 

Louls J'ouvet • cıaudc Dauphln 

Seanslar. H • 18 • 18 • :ıo.ao da 

S .. s· 11dO UMER ınemosı · 
ııı#' 

Buı:Un 12.15 ten itibaren 2 ttıın 

1. DAGLARIN KIRALI 
Hııe Rolde: GF:.."'E ı\lJTft'İ . 

il. ALTI SİLAH SESi 
Baı Rolde: GENE AtJTll~ j.!,, 

Seanalar: 12.l!I - 14.80 • 16.30 • 
aeoe :n. de 


